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Tarkistus 7
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 11 
päivänä toukokuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 13 artiklan 1 
kohdassa säädetään, että komissio 
tarkastelee uudelleen keinoja, joiden avulla 
voidaan vuoteen 2020 mennessä saavuttaa 
tavoitteena oleva taso 147 g CO2/km, 
mukaan lukien liitteessä I olevat kaavat ja 
11 artiklan poikkeukset, edellyttäen että 
tämän tavoitteen toteutettavuus 
varmistetaan. On pyydetty, että asetuksen 
muutosehdotus olisi kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä.

(1) Päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
11. päivänä toukokuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 13 artiklan 
1 kohdassa säädetään, että komissio 
tarkastelee uudelleen keinoja, joiden avulla 
voidaan vuoteen 2020 mennessä saavuttaa 
tavoitteena oleva taso 147 g CO2/km, 
mukaan lukien liitteessä I olevat kaavat ja 
11 artiklan poikkeukset, edellyttäen että 
tämän tavoitteen toteutettavuus 
varmistetaan. Tarkastelun yhteydessä olisi 
muutettava hyötyparametria siten, että 
vähennetään huomattavasti 
kuljetusajoneuvojen massaa. On pyydetty, 
että asetuksen muutosehdotus olisi 
kilpailun kannalta mahdollisimman 
neutraali sekä sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja kestävä.

Or. pl

Perustelu

Hyötyparametri eli massa on yksi päätekijöistä, kun pyritään saavuttamaan päästötavoitteet. 
Sen arvo voidaan hiilidioksidipäästötavoitteiden käyttöönoton jälkeen mitata käyttämällä 
11. toukokuuta 2011 annetun asetuksen liitteessä I tarkoitettua yhtälöä.

Tarkistus 8
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Pakettiautot ovat yksi nopeimmin 
kasvavista liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä, 
niiden päästöt ovat kasvaneet 
26 prosenttia vuosina 1995–2010 ja noin 
8 prosenttia tieliikenteen päästöistä on 
peräisin pakettiautoista Kasvun odotetaan 
jatkuvan muun muassa siksi, että 
pakettiautoilla ajamista säännellään 
vähemmän kuin kuorma-autoja. Jotta 
voidaan torjua pakettiautojen päästöjen 
kasvua ja varmistaa, että eteneminen 
jatkuu vuoden 2020 jälkeen, vuodelle 
2025 on asetettava kunnianhimoinen 
tavoite. Tavoitteella 85 g CO2/km 
varmistettaisiin investoinnit vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien, 
polttoainetehokkaiden pakettiautojen 
kehittämiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
Euroopan kaupungeille, sillä 
puhtaampien ja mahdollisesti 
vaihtoehtoisia käyttövoimajärjestelmiä 
käyttävien pakettiautojen käyttöönotto 
parantaa elämänlaatua.

Or. en

Perustelu

AEA-Ricardon hiljattain julkaisemassa tutkimuksessa todetaan, että henkilöautoja koskeva 
tavoite 60 g CO2/km vuoteen 2025 mennessä olisi teknisesti toteutettavissa ja 
kustannustehokas. Vastaava tavoite pakettiautoille olisi 85 g CO2/km. Näin edistettäisiin 
investointeja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin (hybridi, sähkö) pakettiautoihin, 
suojeltaisiin eurooppalaisia yrityksiä koko ajan kasvavilta öljyn hinnoilta ja vähennettäisiin 
osaltaan ilmansaasteita ja meluhaittoja etenkin kaupunkialueilla, joissa pakettiautoja usein 
käytetään.

Tarkistus 9
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tavoitteiden muuttaminen liian 
usein aiheuttaa autoteollisuuden kannalta 
epävarmuutta ja vaikuttaa sen 
maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn.

Or. lv

Tarkistus 10
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 
päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa.

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa. Komission teettämissä 
tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä enenevässä 
määrin joustoa, ja että nämä ovat 
johtaneet väitettyihin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka 
eivät johdu teknologian kehityksestä ja 
joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa 
liikenteessä. Asetusta (EY) N:o 715/2007 
olisi tämän vuoksi tarkistettava 
viipymättä, jotta voidaan varmistaa, että 
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testimenettelyissä otetaan asianmukaisella 
tavalla huomioon autojen 
hiilidioksidipäästöjen tosiasiallinen 
toteutuminen.

Or. en

Tarkistus 11
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) On erityisen tärkeää, että käytössä 
olevien ajoneuvojen testeissä jäljitellään 
polttoaineenkulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa. Tämä edellyttää 
esimerkiksi, että käytössä olevien 
ajoneuvojen testien aikana ajoneuvon 
osia ei koota tavalla, jonka tarkoituksena 
on vähentää kitkaa, tai että käyttötavat 
vastaavat todellista käyttöä. Näin 
kuluttajat voivat luottaa siihen, että 
ostettujen ajoneuvojen tavanomaisessa 
käytössä saavutetaan niiden käyttöönoton 
jälkeen mainostettu polttoaineenkulutus 
ja hiilidioksidipäästöt. Näistä syistä ja 
rajoittamatta käytössä olevien 
ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuutta 
koskevien velvoitteiden soveltamista, 
komission olisi hyväksyttävä 
yksityiskohtaiset säännöt, joilla estetään 
jouston käyttö käytössä olevien 
ajoneuvojen testeissä tavalla, joka 
vähentäisi polttoaineenkulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin on 
mahdollista tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa.

Or. en
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Perustelu

Jotta edistetään käytössä olevien ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuuden yhdenmukaista 
soveltamista ja varmistetaan, että tarvittavat muutokset ovat yhtenäisiä tavanomaisten 
käyttöolosuhteiden kanssa, komission olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt. Säännöillä 
ei saa rajoittaa käytössä olevien ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuuden varmistamista 
koskevan velvoitteen soveltamista, jotta vältetään tarpeettomat viivästykset käytössä olevien 
ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuuden varmistamisessa.

Tarkistus 12
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen 
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Teknisen 
analyysin perusteella tiukempi tavoite 
olisi teknisesti toteutettavissa ja 
kustannustehokas. Näin ollen 
vuoden 2020 tavoitteeksi olisi 
vahvistettava 110 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen antamisen aikaan arvioitiin, että tavoitteen 147 g CO2/km aiheuttamat 
kustannukset olisivat 2 000–8 800 euroa. Vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa, joka 
täydentää tarkistusehdotusta koskevaa komission vaikutustenarviointia, kuitenkin arvioidaan, 
että tavoitteen 147 g CO2/km saavuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat vain noin 
450 euroa. TNO:n tutkimuksessa vuodelta 2012 todetaan, että pakettiautojen tavoitetason 
110 g CO2/km (vastaa autojen tavoitetasoa 80 g CO2/km) saavuttaminen on teknisesti 
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toteutettavissa ja että lisäkustannukset maksavat itsensä takaisin alle neljässä vuodessa.

Tarkistus 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan talous on erittäin 
riippuvainen energian tuonnista ja on 
siksi jatkuvasti alttiina epävarmoille ja 
korkeille energian hinnoille, öljykriisit 
mukaan luettuina. Merkittävät resurssien 
lisäykset ja etenkin energiatehokkuus 
voivat auttaa vähentämään näitä kielteisiä 
vaikutuksia. Kun otetaan huomioon, että 
valmistajat tarvitsevat innovointiin ja 
tuotantosyklien mukauttamiseen pitkiä 
tutkimus- ja kehittämisaikoja, ja jotta 
mahdollistetaan tarvittava 
investointivarmuus, on tärkeää asettaa 
tavoite vuodelle 2025. Tavoitteen 
asettaminen nyt tarkoittaisi, että jatketaan 
samalla tiellä kuin vuonna 2009, jolloin 
vuoden 2020 tavoitteet asetettiin. 
Asettamalla tavoite 100 g/km 
vuodelle 2025 voidaan varmistaa, että 
uusien pakettiautojen 
polttoainetehokkuus paranee edelleen 
vuoden 2020 jälkeen ja että kehitetään 
äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavia ajoneuvoja, talous on 
vähemmän alttiina öljyn hinnan kriiseille 
ja EU säilyttää edelläkävijän asemansa.

Or. en

Tarkistus 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja 
autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen vaikutuksiin. Näin ollen on 
suotavaa, että näitä näkökohtia 
tarkastellaan uudelleen ja että komissio 
laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista.

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta.
Tämä olisi tehtävä vahvistamalla 
vuotta 2025 koskeva tavoite. Tavoitteen
olisi perustuttava unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa 
yhdenmukaiseen tarvittavaan 
vähennysasteeseen ja autojen 
kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 
vähennysteknologian kehittämisen 
edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä. 
Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 
liitteessä I säädetään vuotta 2020 
koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä. 
Tästä syystä ja koska nykyisessä 
testisyklissä ei oteta riittävästi huomioon 
autojen ja pakettiautojen todellisia 
päästöjä liikenteessä, on tärkeää kehittää 
nopeasti parannettu testisykli. Kun
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mukaisesti. Kun testimenettelyjä
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

nykyisiä testimenettelyjä, jotka on 
vahvistettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 
liitteessä I, jossa säädetään vuotta 2020 
koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, muutetaan, olisi liitteessä I 
vahvistetut rajat mukautettava sen 
varmistamiseksi, että valmistajien ja 
ajoneuvoluokkien normeja kiristetään 
vertailukelpoisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 16
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Energiansaannin turvaamiseen 
sekä ajoneuvojen valmistukseen ja 
hävittämiseen liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen osuus 
nykyisessä tieliikenteen yleisessä 
hiilijalanjäljessä on merkittävä, ja on 
todennäköistä, että niiden merkitys kasvaa 
huomattavasti tulevaisuudessa. Tästä 
syystä olisi toteutettava toimia 
valmistajien ohjaamiseksi käyttämään 
optimaalisia ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon erityisesti ne 
kasvihuonekaasupäästöt, jotka liittyvät 
ajoneuvolle toimitetun energian 
tuottamiseen, ja varmistetaan, että nämä 
päästöt eivät murenna niitä hyötyjä, jotka 
liittyvät ajoneuvojen operatiivisen 
energiankäytön parantumiseen, johon 
tällä asetuksella pyritään. Tätä varten 
komission on syytä harkita sellaista 
sääntelyä koskevaa lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon ajoneuvon 
energiansaannin turvaamiseen ja 
elinkaareen liittyvät 
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kasvihuonekaasupäästöt, kun tätä 
asetusta tarkistetaan tulevaisuudessa 
vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi.

Or. en

Tarkistus 17
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Maantiekulkuneuvojen nopeudella 
on suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
kuljetusajoneuvoilla ei ole 
nopeusrajoituksia, on lisäksi mahdollista, 
että suurimmista nopeuksista vallitsee 
kilpailua, joka saattaa johtaa ylisuuriin 
voimalaitteisiin ja tästä aiheutuvaan 
tehottomuuteen hitaammissa 
käyttöoloissa. Tästä syystä on 
asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä 10 päivänä 
helmikuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa niin, 
että siihen sisällytetään tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

Or. en

Perustelu

Pakettiautot ovat ainoita kuljetusajoneuvoja, joiden nopeutta ei rajoiteta. 
Nopeudenrajoittimet vähentäisivät päästöjä, parantaisivat liikenneturvallisuutta ja 
poistaisivat isojen pakettiautojen ja pienten kuorma-autojen välisen epäreilua kilpailua 
koskevan tekijän.
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Tarkistus 18
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On asianmukaista tarkastella, 
voitaisiinko hiilidioksidipäästötavoitteet 
korvata polttoainetehokkuutta koskevilla 
tavoitteilla, sillä 
hiilidioksidipäästötavoitteissa ei oteta 
huomioon nykyaikaisten polttomoottorien 
haitallisia päästöjä. Komissiota pyydetään 
siksi laatimaan kertomus tästä aiheesta.

Or. lv

Tarkistus 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Johdanto-osan 13 kappale
seuraava virke olisi lisättävä kappaleen 
loppuun heti ilmaisun "alkuvaiheessa" 
jälkeen:
"tarjoamalla tasapainoisia kannustimia 
vähäpäästöisille pakettiautoille".

Or. en

Tarkistus 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 b) Johdanto-osan 31 kappale
Komission alkuperäisen ehdotuksen 
asetukseksi (EU) N:o 510/2011 
johdanto-osan 31 kappaleen seuraavat 
kohdat:
"Tästä syystä on asianmukaista tutkia ... 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat kevyet kuljetusajoneuvot."
olisi korvattava seuraavasti:
"Tieliikenteen ja etenkin 
pakettiautoliikenteen kasvu ja siitä 
aiheutuvien vaarojen ja haittojen 
lisääntyminen aiheuttavat kaikille 
jäsenvaltioille liikenneturvallisuuteen 
sekä ympäristön- ja ilmastonsuojeluun 
liittyviä vakavia ongelmia. Näin ollen 
tässä asetuksessa säädetään, että kaikkiin 
uusiin N1-luokan ajoneuvoihin 
asennetaan nopeudenrajoittimet 
1 päivään tammikuuta 2015 mennessä."

Or. en

Tarkistus 21
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
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alkaen 147 g CO2/km.” alkaen 128 g CO2/km.”

Or. en

Perustelu

Tavoitetasoksi olisi vahvistettava 128 g CO2/km komission ehdottaman 147 g CO2/km sijaan, 
jotta tavoite on yhtä kunnianhimoinen ajoneuvotyypistä riippumatta. Komission ehdottama 
vuoden 2020 tavoite vastaa vuoden 2015 tavoitteen kiristämistä 27 prosentilla henkilöautojen 
osalta mutta vain 16 prosentilla kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta.

Tarkistus 22
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.”

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 110 g CO2/km.”

Or. en

Perustelu

Pakettiautot ovat yksi nopeimmin kasvavista liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä, 
ja niiden päästöt ovat kasvaneet 26 prosenttia vuosina 1995–2010. Jotta voidaan torjua 
lisääntyviä pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä, tarvitaan tiukempia 
hiilidioksidipäästötavoitteita. Komission esittämässä analyysissa todetaan, että tavoitetaso 
147 g CO2 ei ole riittävä. Tavoitetaso 110 g CO2/km vastaisi autojen tavoitetasoa 80 g 
CO2/km. Teknisen analyysin perusteella kyseinen tavoite on teknisesti toteutettavissa ja 
kustannustehokas käyttäjien ja yhteiskunnan kannalta.
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Tarkistus 23
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 1 artiklaan seuraava kohta:
"2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
vuodesta 2025 alkaen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) 
N:o 692/2008 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
mitattujen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
85 g CO2/km."

Or. en

Perustelu

AEA-Ricardon hiljattain julkaisemassa tutkimuksessa todetaan, että henkilöautoja koskeva 
tavoite 60 g CO2/km vuoteen 2025 mennessä olisi teknisesti toteutettavissa ja 
kustannustehokas. Vastaava tavoite pakettiautoille olisi 85 g CO2/km. Näin edistettäisiin 
investointeja erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin (hybridi, sähkö) pakettiautoihin, 
suojeltaisiin eurooppalaisia yrityksiä koko ajan kasvavilta öljyn hinnoilta ja vähennettäisiin 
osaltaan ilmansaasteita ja meluhaittoja etenkin kaupunkialueilla, joissa pakettiautoja usein 
käytetään.

Tarkistus 24
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)Asetus (EY) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 1 artiklaan seuraava kohta:
"2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
vuodesta 2025 alkaen uusien kevyiden 
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kuljetusajoneuvojen asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) 
N:o 692/2008 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
mitattujen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
100 g CO2/km."

Or. en

Perustelu

Komissio ilmoitti marraskuussa 2010 aikovansa arvioida, onko henkilöautojen tavoitetason 
70 g CO2/km saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä mahdollista, kuten parlamentti oli 
pyytänyt aiemmin. Vastaava tavoitetaso pakettiautoille olisi 100 g CO2/km. Vuoden 2025 
tavoitteen hyväksymisen viivästyttäminen voisi johtaa siihen, että pakettiautojen valmistajien 
toimitusajat eivät olisi riittäviä ja tarvittavat parannukset vesittyisivät tai viivästyisivät, mikä 
olisi kalliimpaa pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)Asetus (EY) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 1 artiklaan seuraava kohta:
"2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
vuodesta 2025 alkaen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) 
N:o 692/2008 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
mitattavien keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
100 g CO2/km."

Or. en

Tarkistus 26
Josefa Andrés Barea
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 1 artiklaan seuraava kohta:
"2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
vuodesta 2025 alkaen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
100-115 g CO2/km 13 artiklan 1 kohdan
mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)Asetus (EY) N:o 510/2011
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 1 artiklaan seuraava kohta:
"2 b. World Light Duty Test -menettely 
korvaa hiilidioksidipäästöjen 
mittaamisessa asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä tarkoitetut 
testimenettelyt vuodesta 2016 alkaen."

Or. en

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
2 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 4 
kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 10 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei 
sovelleta valmistajiin, joiden kaikki 
yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 
500:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta kevyestä 
kuljetusajoneuvosta.”

(4) Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 
4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 
10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei 
sovelleta valmistajiin, joiden kaikki 
yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 
10 000:sta EU:ssa edellisen 
kalenterivuoden aikana rekisteröidystä 
uudesta kevyestä kuljetusajoneuvosta."

Or. ro

Tarkistus 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)Asetus (EY) N:o 510/2011
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan 
h alakohtaan seuraava:
"tätä alakohtaa sovellettaessa sovelletaan 
uutta World Light Duty Test -menettelyä 
1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen."

Or. en

Tarkistus 30
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Poistetaan 5 artikla.
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Or. en

Perustelu

Superbonukset heikentävät valmistajien päästötavoitetta, koska niillä myönnetään 
päästöoikeuksia myydyistä ajoneuvoista, joiden päästöt alittavat 50 g CO2/km. On jo 
huomattava kannustin, että tässä asetuksessa pidetään sähköajoneuvoja päästöttöminä 
ajoneuvoina, sillä sähköajoneuvojen koko tuotanto- ja käyttöketjun kattavat well-to-wheel-
päästöt ovat merkittävästi korkeammat kuin 0 g CO2/km. Superbonukset kärjistävät 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen vääristymistä, mikä heikentää ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyyttä.

Tarkistus 31
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi kevyt 
kuljetusajoneuvo, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, 
vastaa
3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa vuonna 
2014, 
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa vuonna 
2015, 
– 2,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa vuonna 
2016, 
– 1,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa vuonna 
2017, 
– yhtä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodesta 2018.
Niin kauan kuin superbonusjärjestelmää 
sovelletaan, uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
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CO2/km, valmistajakohtainen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
ensimmäisessä kohdassa vahvistettujen 
kertoimien soveltamisessa, saa olla 
enintään 1 prosentti.

Or. de

Tarkistus 32
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)Asetus (EY) N:o 510/2011
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"Vähäpäästöisiä pakettiautoja koskevat 
kannustimet
1. Laskettaessa kunkin valmistajan 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä
valmistajan, joka myy alle 4 prosenttia 
uusia vähäpäästöisiä pakettiautoja, joiden 
päästöt ovat alle 50 g CO2/km, 
päästötavoitteista vähennetään
– 4 grammaa, kun valmistaja myy alle 
prosentin vähäpäästöisiä pakettiautoja
– 3 grammaa, kun valmistaja myy alle 
2 prosenttia vähäpäästöisiä pakettiautoja
– 2 grammaa, kun valmistaja myy alle 
3 prosenttia vähäpäästöisiä pakettiautoja
– gramma, kun valmistaja myy alle 
4 prosenttia vähäpäästöisiä pakettiautoja
valmistajan, joka myy yli 4 prosenttia 
uusia vähäpäästöisiä pakettiautoja, joiden 
päästöt ovat alle 50 g CO2/km, 
päästötavoitteisiin lisätään
– 2 grammaa, kun valmistaja myy yli 
4 prosenttia vähäpäästöisiä pakettiautoja
– 3 grammaa, kun valmistaja myy yli 
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5 prosenttia vähäpäästöisiä pakettiautoja
2. Jäsenvaltioiden on julkistettava kunkin 
valmistajan sellaisten ajoneuvojen 
kokonaismäärä, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat 50 g CO2/km, 
joka vuosi 28 päivään helmikuuta 
mennessä edellisen kalenterivuoden 
osalta tämän asetuksen 
voimaantulovuodesta alkaen.
3. Komissio julkaisee kertomuksen joka 
vuosi 28 päivään helmikuuta mennessä 
edellisen kalenterivuoden osalta tämän 
asetuksen voimaantulovuodesta alkaen 
siitä, miten vähäpäästöisiä pakettiautoja 
koskevat kannustimet ovat vaikuttaneet 
valmistajien päästötavoitteisiin."

Or. en

Tarkistus 33
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

"5 a artikla

Vuonna 2015 otetaan käyttöön 
nopeudenrajoitin N1-luokan ajoneuvojen 
enimmäisnopeuden rajoittamiseksi 
120 kilometriin tunnissa."

Or. de

Tarkistus 34
Yannick Jadot
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Lisätään artikla seuraavasti:
"5 a artikla
Nopeudenrajoittimet
"Kaikkiin uusiin kevyisiin 
kuljetusajoneuvoihin asennetaan 
vuodesta 2015 alkaen nopeudenrajoittimet 
niiden enimmäisnopeuden rajoittamiseksi 
110 kilometriin tunnissa."

Or. en

Perustelu

Pakettiautot ovat ainoita kuljetusajoneuvoja, joiden nopeutta ei rajoiteta. 
Nopeudenrajoittimet vähentäisivät päästöjä, parantaisivat liikenneturvallisuutta ja 
poistaisivat isojen pakettiautojen ja pienten kuorma-autojen välisen epäreilua kilpailua 
koskevan tekijän.

Tarkistus 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)Asetus (EY) N:o 510/2011
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään artikla seuraavasti:
"5 a artikla
Nopeudenrajoittimet
Nopeudenrajoittimet otetaan käyttöön 
vuoteen 2015 mennessä uusien 
N1-luokan pakettiautojen 
enimmäisnopeuden rajoittamiseksi 
100 kilometriin tunnissa."
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Or. en

Tarkistus 36
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 6 artikla seuraavasti:
Määritettäessä, noudattaako valmistaja 
4 artiklassa tarkoitettua 
päästötavoitettaan, eurooppalaisten 
standardien mukaisten vaihtoehtoista 
polttoainetta käyttävien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 
on 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä 
alennettava viidellä prosentilla, jotta 
voidaan ottaa huomioon biopolttoaineita 
käyttämällä saavutettavat paremmat 
innovatiivisten polttoaineteknologioiden 
valmiudet ja päästöjen 
vähentämismahdollisuudet. Tätä 
alennusta sovelletaan ainoastaan, jos 
vähintään 30 prosenttia siinä 
jäsenvaltiossa olevista huoltoasemista, 
jossa kevyt kuljetusajoneuvo on 
rekisteröity, tarjoaa tämäntyyppistä 
vaihtoehtoista polttoainetta, joka täyttää 
biopolttoaineille asiaan liittyvässä unionin 
lainsäädännössä asetetut kestävyyttä 
koskevat arviointiperusteet.

Or. pl

Perustelu

Hiilidioksidipäästötavoitteen alentamista viidellä prosentilla koskevaa bonusta olisi 
sovellettava kaikkiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, myös biodieseliin, eikä ainoastaan 
bioetanoliin.
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Tarkistus 37
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011 
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2c) Lisätään artikla seuraavasti:
"7 a artikla
Käytössä olevien ajoneuvojen 
vaatimustenmukaisuus
1. Käytössä olevien ajoneuvojen 
vaatimustenmukaisuutta koskevien 
toimenpiteiden on oltava asianmukaisia 
sen varmistamiseksi, että henkilöautojen 
polttoainetalous ja hiilidioksidipäästöt 
tyyppihyväksyntätestien aikana vastaavat 
saman ajoneuvon vastaavaa suoritusta 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.
2. Käytössä olevien ajoneuvojen 
hiilidioksidia koskeva 
vaatimuksenmukaisuus varmistetaan 
kolmannen osapuolen testissä, jonka 
suorittaa riippumaton ja sertifioitu elin, 
testisyklin aikana vuoteen 2014 mennessä.
3. Jos mitattu hiilidioksidipäästöjen arvo 
ylittää valmistajan ilmoittaman 
hiilidioksidipäästöjen arvon yli neljällä 
prosentilla, sovelletaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 10 artiklan 5 kohtaa."

Or. en

Tarkistus 38
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 12 artiklaan kohta 
seuraavasti: 
"4 a. Komissio laatii 31.  päivään 
joulukuuta 2013 mennessä tarkistetut 
täytäntöönpanosäännökset 
ekoinnovaatioiden hyväksyntää varten, 
jotta voidaan helpottaa innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa koskevia 
hakumenettelyjä ja sen jälkeen laatia 
ohjeet moitteettomista 
hakumenettelyistä."

Or. de

Perustelu

Asetuksessa (EU) N:o 510/2011 todetaan, että yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi olisi 
otettava huomioon innovatiivisten teknologioiden avulla saavutetut hiilidioksidisäästöt. 
Tähän mennessä on kuitenkin tehty vain yksi tällainen hakemus. Tilannetta voidaan parantaa 
tarkistamalla hyväksymismenettelyjä, jotta voidaan helpottaa hakemusten tekemistä, ja 
laatimalla asiaa koskevat ohjeet.

 .

Tarkistus 39
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Poistetaan 12 artiklan 1 kohdan 
viimeinen virke.

Or. pl



PE504.232v01-00 26/36 AM\925661FI.doc

FI

Perustelu

Innovatiivisille teknologioille ei voida asettaa rajoituksia.

Tarkistus 40
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Poistetaan 12 artiklan 2 kohdan 
c alakohta.

Or. pl

Perustelu

Tämä pois sulkeminen on epäjohdonmukainen ja perusteeton. 

Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohtaAsetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

(4) Muutetaan 13 artikla seuraavasti: Poistetaan.
(a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.”
(b) Muutetaan 6 kohta seuraavasti:
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– poistetaan toinen alakohta,
– korvataan kolmas alakohta seuraavasti:
”Komissio mukauttaa liitteessä I 
vahvistettuja kaavoja delegoiduilla 
säädöksillä 15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 
17 artiklassa säädettyjä ehtoja 
noudattaen, jotta voidaan ottaa huomioon 
mahdolliset hiilidioksidipäästöjen 
mittaamisessa käytettävään 
sääntömääräiseen testausmenettelyyn 
tehdyt muutokset, samalla kun 
varmistetaan, että erilaisia hyötyjä 
tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien 
vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja 
uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan 
vertailukelpoisia.”

Or. ro

Tarkistus 42
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.”

"Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä ehdotuksen 
uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksipäästötavoitteista vuoden 2020 
jälkeistä ajanjaksoa varten. Uusi 
tavoitearvo lasketaan siten, että voidaan 
saavuttaa valkoisessa kirjassa "Yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää" vahvistetut 
tavoitteet, myös vähentää liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Tämä ehdotus 
perustuu uuteen kansainväliseen 
testisykliin (WLTP). Jos tästä standardista 
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ei päästä sopimukseen huhtikuuhun 2014 
mennessä, ehdotus perustuu 
vakiintuneeseen (NECD) testisykliin. 
Ehdotukseen uudeksi 
hiilidioksidipäästöjen raja-arvoksi on 
sisällytettävä myös
– uusien kevyiden ajoneuvojen koko 
elinkaaren hiilidioksidipäästöjen arviointi 
etenemissuunnitelmasta kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa 20 päivänä 
syyskuuta 2011 annetun komission 
tiedonannon mukaisesti. Tulokset otetaan 
huomioon raja-arvon arvioinnissa; 
– todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä 
päästöjä (RDE) koskevat tiedot.

Or. de

Perustelu

Olisi toivottavaa tehdä kattavia elinkaaren aikaisia testejä, jotka vastaavat todellisia 
olosuhteita. Pitkästä päätöksentekoprosessista huolimatta on pidettävä mielessä 
hiilidioksipäästötavoitteet. Uusien moottorirakenteiden ja yhä matalampien kulutuslukemien 
ansiosta pakokaasupäästöt ovat nykyään alle puolet kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöistä. Suurin osa niistä syntyy nykyisin valmistus- ja kierrätysvaiheissa. 
Useiden tulosten perusteella todelliset päästötasot ovat merkittävästi korkeampia kuin 
testisykleissä saadut lukemat.

Tarkistus 43
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 

"Komissio tarkastelee 31. päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
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ajanjaksoa varten." ajanjaksoa varten, jotta voidaan saavuttaa 
vuoteen 2025 mennessä tavoite, joka 
vaihtelee välillä 100–115 g CO2/km, ellei 
alhaisempi tavoite ole asianmukaisesti 
perusteltu siksi, että käytetään 
vähäpäästöisiä teknologioita ja nämä ovat 
saaneet jalansijaa markkinoilla.

Uudelleentarkasteluun sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja komissio esittää 
tarvittaessa uudelleentarkastelun 
perusteella ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on 
kustannustehokas ja kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali ja joka 
varmistaa unionin pitkän tähtäimen 
tavoitteiden saavuttamisen 
ilmastonmuutoksen torjunnassa."

Or. en

Tarkistus 44
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten."

"Komissio tarkastelee 31. päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten. Nämä tavoitteet ovat 
yhtenäisiä unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
kustannustehokkaan kehityspolun 
kanssa."
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Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoitteet, joiden kunnianhimoisuutta lisätään vaiheittain, ovat tärkeitä 
ilmasto- ja energiapolitiikan yhteydessä ajanjaksolla vuoteen 2030 saakka ja vuoden 2050 
EU:n päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat tärkeitä myös investointivarmuuden 
kannalta. Siksi tämä on mainittava ehdotuksessa selkeämmin.

Tarkistus 45
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten."

"Komissio tarkastelee viimeistään 
vuonna 2017 uudelleen päästötavoitteet, 
keinot ja muut tämän asetuksen 
näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten uuden testimenettelyn ja 
testisyklin perusteella ja ottaen huomioon 
Worldwide Harmonised Light Vehicles 
-menettelyn."

Or. en

Tarkistus 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Komissio tarkastelee 31 päivään "Komissio tarkastelee 31. päivään 
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joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten."

joulukuuta 2016 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, mutta ei kuitenkaan 
ennen kuin uusi testisykli ja 
testimenettelyt on täysin määritelty, sekä
keinot ja muut tämän asetuksen 
näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten."

Or. en

Tarkistus 47
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"4 a. Komissio tarkastelee mahdollisuutta 
korvata pakokaasuja koskeva 
lähestymistapa, jossa mitataan vain 
polttoaineen tuotantoon ja käyttöön 
liittyvät päästöt, elinkaarta koskevalla 
lähestymistavalla, johon sisällytetään 
ajoneuvon elinkaaren kaikkien vaiheiden 
päästöt raaka-aineiden tuotannosta 
käytöstäpoistoon tai kierrätykseen asti."

Or. en

Tarkistus 48
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– isätään alakohta seuraavasti:
"Jotta varmistetaan, että todellisuudessa 
syntyvät päästöt otetaan asianmukaisesti 
huomioon ja mitatut hiilidioksidiarvot 
ovat täysin vertailukelpoisia, komissio 
varmistaa asetuksen (EY) N:o  715/2007 
14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että ne 
testimenetelmän osatekijät, jotka 
vaikuttavat merkittävästi mitattuihin 
hiilidioksidipäästöihin, määritellään 
tarkasti ja testien jousto poistetaan."

Or. en

Tarkistus 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Komissio mukauttaa liitteessä I 
vahvistettuja kaavoja delegoiduilla 
säädöksillä 15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 
17 artiklassa säädettyjä ehtoja noudattaen, 
jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset 
hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa 
käytettävään sääntömääräiseen 
testausmenettelyyn tehdyt muutokset, 
samalla kun varmistetaan, että erilaisia 
hyötyjä tarjoavien ajoneuvojen ja 
valmistajien vähennysvaatimukset ovat 
vanhassa ja uudessa testimenettelyssä 
tiukkuudeltaan vertailukelpoisia."

"Komissio mukauttaa liitteessä I 
vahvistettuja kaavoja 
täytäntöönpanosäädöksillä 15  artiklan 
mukaisesti ja 16 ja 17  artiklassa säädettyjä 
ehtoja noudattaen, jotta voidaan ottaa 
huomioon mahdolliset 
hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa 
käytettävään sääntömääräiseen 
testausmenettelyyn tehdyt muutokset, 
samalla kun varmistetaan, että erilaisia 
hyötyjä tarjoavien ajoneuvojen ja 
valmistajien vähennysvaatimukset ovat 
vanhassa ja uudessa testimenettelyssä 
tiukkuudeltaan vertailukelpoisia."

Or. en
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Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus 
vain jälkikäteen tehtävään valvontaan. Koska jäsenvaltiot ovat vastuussa unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanosta ja komissiolle on annettu tämä täytäntöönpanovalta, 
tarvitaan yhtenäisiä täytäntöönpanoa koskevia ehtoja. Teollisuuden näkökulmasta 
jäsenvaltioiden on valvottava komissiota. Näin ollen olisi sovellettava asianmukaista 
komiteamenettelyä.

Tarkistus 50
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
13 artikla – 6 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätään alakohta seuraavasti:
"Jotta voidaan varmistaa, että 
tuotannossa olevien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt vastaavat 
tyyppihyväksynnän arvoja, on 
varmistettava, että ilmanvastusta ja 
vierintävastusta koskevat arvot on saatu 
sellaisesta ajoneuvosta, jonka tuotannon 
vaatimustenmukaisuus on tarkastettu."

Or. en

Tarkistus 51
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
Liite 1 – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

‘(c) vuodesta 2020: "(c) vuodesta 2020: 

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 110 + a × 
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(M – M0), (M – M0),
jossa jossa

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

a = 0,096." a = 0,096."

Or. en

Perustelu

Pakettiautot ovat yksi nopeimmin kasvavista liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä, 
ja niiden päästöt ovat kasvaneet 26 prosenttia vuosina 1995–2010. Jotta voidaan torjua 
pakettiautojen lisääntyviä hiilidioksidipäästöjä, tarvitaan tiukempia 
hiilidioksidipäästötavoitteita. Komission esittämässä analyysissa todetaan, että tavoitetaso 
147 g CO2/km ei ole riittävä. Tavoitetaso 110 g CO2/km vastaisi autojen tavoitetasoa 80 g 
CO2/km. Teknisen analyysin perusteella kyseinen tavoite on teknisesti toteutettavissa ja 
kustannustehokas yhteiskunnan ja käyttäjien kannalta.

Tarkistus 52
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 510/2011
Liite 1 – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

‘(c) vuodesta 2020: ‘(c) vuodesta 2020: 
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

jossa jossa

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo miinus 300 kg

a = 0,096.’ a = 0,096.’

Or. pl
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Perustelu

Asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa ei selvennetä, miten parametri Mo olisi vahvistettava tietyn 
ajoneuvokannan keskimääräiseksi massaksi. Ehdotus kyseisen arvon alentamiseksi 
300 kilogrammalla perustuu seuraavaan laskutapaan: CO2 = 175 + a x (M - Mo), jossa CO2
(yhtälön vasen puoli) vastaa 147:ää grammaa kilometrillä. Tällöin M0 = 2610 kg ja a = 
0,093, jolloin saadaan tulokseksi arvo M0 = 2310 kg. Uudessa kaavassa, jota sovelletaan 
vuoden 2020 jälkeen, arvon M0 olisi siksi oltava 2310 kg. 

Tarkistus 53
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
"(c a) vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 85 + a × (M – M0)
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,093."

Or. en

Perustelu

AEA-Ricardon hiljattain julkaisemassa tutkimuksessa todetaan, että henkilöautoja koskeva 
tavoite 60 g CO2/km vuoteen 2025 mennessä olisi teknisesti toteutettavissa ja 
kustannustehokas. Vastaava tavoite pakettiautoille olisi 85 g CO2/km. Näin edistettäisiin 
investointeja erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin (hybridi, sähkö) pakettiautoihin, 
suojeltaisiin eurooppalaisia yrityksiä koko ajan kasvavilta öljyn hinnoilta ja vähennettäisiin 
osaltaan ilmansaasteita ja meluhaittoja etenkin kaupunkialueilla, joissa pakettiautoja usein 
käytetään.

Tarkistus 54
Kathleen Van Brempt



PE504.232v01-00 36/36 AM\925661FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
"(c a) vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 100 + a × (M – M0)
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = *
(*vastaa 100 prosentin kaltevuutta)."

Or. en


