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Tarkistus 14
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jollei luonnonvarojen käyttö tehostu 
huomattavasti, Euroopan talous on 
jatkossakin altis vakaville energian 
hintaan liittyville riskeille, öljyn kysynnän 
huomattava kasvu ja kaasupula mukaan 
lukien. Lisätavoitteen asettaminen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
60 grammaan kilometriltä vuonna 2025 
on keino varmistaa, että ajoneuvojen 
kehitys jatkuu myös vuoden 2020 jälkeen, 
että talous ei ole niin haavoittuvainen, jos 
öljyn kysyntä kasvaa huomattavasti, ja 
että erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien ajoneuvojen määrä kasvaa
markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Marraskuussa 2012 julkaistussa Ricardo–AEA:n tutkimuksessa, jossa selvitettiin 
henkilöautojen ja pakettiautojen mahdollisia hiilidioksidipäästötavoitteita vuodeksi 2025 
Euroopassa, osoitetaan, että autoille asetettavalla 60 gramman tavoitteella vuoteen 2025 
mennessä, nopeutettaisiin erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien tekniikoiden 
käyttöönottoa. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa käyttämällä yksinomaan tavanomaisia 
autoja ja hybridiautoja, jollei autojen kokoa ja niiden hiilidioksidipäästöjä vähennetä. Siksi 
tarvitaan erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia ajoneuvoja koskevia ohjeita.

Tarkistus 15
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. lv

Tarkistus 16
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On aiheellista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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 innovatiivista teknologiaa 
hyödyntäen.

(2) On aiheellista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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 innovatiivista teknologiaa 
hyödyntäen. Komission tekemissä 
selvityksissä 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 
testimenettelyissä otetaan asianmukaisella 
tavalla huomioon autojen 
hiilidioksidipäästöjen tosiasiallinen 
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toteutuminen. 

Or. en

Tarkistus 17
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) On erittäin tärkeää, että
vaatimustenmukaisuustestissä pystytään 
toistamaan polttoaineen kulutus ja 
hiilidioksidipäästöt siten, että ne vastaavat 
tavanomaisia käyttöolosuhteita 
testisyklissä. 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 
joustojen käyttö käytössä olevien 
ajoneuvojen testeissä tavalla, joka 
vähentäisi polttoaineenkulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin on 
mahdollista tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan edistää käytössä olevien ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuuden yhdenmukaista 
soveltamista ja varmistaa, että tarvittavat muutokset ovat yhtenäisiä tavanomaisten 
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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 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Fossiilisten polttoaineiden ja 
erityisesti öljyn korkeat ja kaiken aikaa 
kasvavat hinnat ovat uhka talouden 
elpymiselle, energiavarmuudelle ja 
energian kohtuuhintaisuudelle 
Euroopassa. Öljyn kysynnän huomattava 
kasvu voi johtaa syviin taantumiin, 
kilpailukyvyn laskemiseen ja 
työttömyyden kasvuun. Siksi ensisijaisena 
tavoitteena on vähentää riippuvuutta 
öljystä muun muassa lisäämällä uusien 
henkilö- ja pakettiautojen tehokkuutta ja 
kestävyyttä. 

Or. en

Tarkistus 19
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Olisi jatkettava toimia, joiden avulla 
voidaan varmistaa, että saadaan aikaan 
lisää hiilidioksidisäästöjä, jotka ylittävät 
unionin 95 gramman CO2/km tavoitteen, 
ja että asetuksessa (EY) N:o 715/2025 
mukaiset testimenettelyt ja niiden 
täytäntöönpanotoimenpiteet kytkeytyvät 
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liikenteessä olevien ajoneuvojen 
todelliseen toimintaan. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen 
vaatimustenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä 
asetukseen (EY) N:o 443/2009. 

Or. en

Perustelu

Henkilöautojen tyyppihyväksynnän mukaisten ja todellisten päästöjen väliset erot kasvavat. 
Tämä on tärkeä tieto siksi, että hiilidioksidipäästövähennykset vaikuttavat suoraan kuluttajien 
polttoainesäästöihin. Jotta voidaan varmistaa, että hiilidioksidipäästölaskennat kilometriä 
kohti vastaavat ajoneuvojen todellista toimintaa liikenteessä, olisi otettava käyttöön 
hiilidioksidipäästöjen vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tällaiset vaatimukset 
ovat jo käytössä muiden päästöjen osalta.

Tarkistus 20
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi tarkasteltava 
uudestaan oletusta sähköajoneuvojen 
päästöttömyydestä vuonna 2025 ja sen 
jälkeen ja otettava käyttöön 
mittajärjestelmiä, joissa otetaan 
huomioon sähköntuotannosta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt.

Or. en

Tarkistus 21
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 
ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan 
määriteltyjen päästötavoitteiden 
noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn 
liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja 
näiden valmistajien myymien autojen 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 
saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 
500 uutta henkilöautoa valmistaviin 
autojenvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 
ajoneuvon tarjoaman massaan perustuvan 
hyötyparametrin mukaan määriteltyjen 
päästötavoitteiden noudattamisesta, 
poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri 
hallinnollinen taakka ja näiden valmistajien 
myymien autojen hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksistä saatava vain marginaalinen 
hyöty, ei alle 500 uutta henkilöautoa 
valmistaviin autojenvalmistajiin sovelleta 
täydellistä päästötavoitetta eikä 
liikapäästömaksua. Komission on 
ehdotettava tällaisille ajoneuvoille 
vaihtoehtoisia hyötykriteereitä, joissa 
otetaan huomioon moottorin tehon suhde
ajoneuvon kokonaisuutena tekemään 
hyödylliseen työhön.

Or. pl

Perustelu

Ajoneuvon massa on vain yksi monista tärkeistä kriteereistä. Tekstissä ei mainita muita 
tärkeitä hyötyparametrejä, jotka liittyvät moottorin tehoon ja kitkavastukseen tai 
turbulenssista johtuvaan tehon menetykseen, kuten ajoneuvon muodon aerodynamiikka.

Tarkistus 22
Jan Březina, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 
ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan 
määriteltyjen päästötavoitteiden 
noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn 
liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja 
näiden valmistajien myymien autojen 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 
ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan 
määriteltyjen päästötavoitteiden 
noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn 
liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja 
näiden valmistajien myymien autojen 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 
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saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 
500 uutta henkilöautoa valmistaviin 
autojenvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 
1000 uutta henkilöautoa valmistaviin 
autojenvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Or. en

Perustelu

Pienet valmistajat anoivat poikkeuksia monimutkaisen prosessin kautta, johon tarvittiin 
huomattavia resursseja myös komission taholta. Komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, 
että näillä valmistajilla on vähäinen vaikutus ilmastoon. Lisäksi 500 auton kynnys estää näitä 
pieniä yrityksiä kehittymästä taloudellisesti. Erityisesti taloudellisena kriisiaikana nämä 
yritykset olisivat todennäköisemmin taloudellisesti toimintakykyisiä, jos ne tuottaisivat 
enintään 1000 autoa.

Tarkistus 23
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Pieniä valmistajia koskevan 
poikkeuksen myöntämismenettelyä on 
yksinkertaistettava, jotta se olisi 
joustavampi sen osalta, milloin 
valmistajien on haettava poikkeusta ja 
milloin komission on siitä päätettävä.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Pienille, tehokkaita ja nopeita autoja valmistaville, ajoneuvovalmistajille ei saisi myöntää 
erityiskohtelua. Tällaisten autojen valmistus ei ole yhteiskunnan kannalta tärkeää.

Tarkistus 24
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Poikkeusten myöntämistä kapealla 
erikoisalalla toimiville valmistajille 
koskevaa menettelyä olisi jatkettava 
vuodesta 2020. Jotta kapealla erikoisalalla 
toimivien valmistajien 
vähennyspyrkimykset olisivat 
yhdenmukaisia suurten valmistajien 
kanssa, sovelletaan pieniin valmistajiin 
vuodesta 2020 keskimääräisten päästöjen 
tavoitetta, joka on 45 prosenttia 
alhaisempi kuin vuonna 2007 sovellettu.

(6) Poikkeusten myöntämistä kapealla 
erikoisalalla toimiville valmistajille 
koskevaa menettelyä olisi jatkettava 
vuodesta 2020. Kun kapealla erikoisalalla 
toimiville valmistajille myönnetään 
poikkeuksia, niiden on osoitettava 
täyttävänsä tavoitteita koskevat velvoitteet. 
Jotta kapealla erikoisalalla toimivien 
valmistajien vähennyspyrkimykset olisivat 
yhdenmukaisia suurten valmistajien 
kanssa, samaa tavoitetta olisi sovellettava 
kaikkiin valmistajiin vuodesta 2020.

Or. pl

Perustelu

Tämä on välttämätöntä oikeudenmukaisen kilpailun kannalta.

Tarkistus 25
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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

(7) 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 tavoitteiden
kanssa yhdenmukaisen tarvittavan 
vähennysasteen saavuttamisen 
edellyttävien olosuhteiden arviointiin ja 
autojen kustannustehokkaan
hiukkaspäästöjen ja haitallisten 
kaasupäästöjen sekä melupäästöjen 
vähentämiseen pyrkivän
vähennysteknologian kehittämisen 
vaikutuksiin. Näin ollen on suotavaa, että 
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jälkeistä aikaa koskevista tavoitteista. näitä näkökohtia tarkastellaan uudelleen 
ja että komissio laatii kertomuksen ja 
tekee tarvittaessa ehdotuksia vuoden 2020 
jälkeistä aikaa koskevista 
hiilidioksiditavoitteista. Kertomukseen 
olisi sisällytettävä hiilidioksidipäästöjen 
arviointi kaikissa valmistusprosessin 
vaiheissa ja koko ajoneuvon elinajan sekä 
romutus- ja kierrätysvaiheissa.

Or. pl

Perustelu

Päästöjä koskeva asia edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Tarkistus 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta.
Tämä olisi toteutettava siten, että 
asetetaan tavoite vuodeksi 2023. 
Tavoitteen olisi perustuttava tarvittavaan 
vähennysasteeseen, sen olisi oltava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden mukainen ja sen 
avulla olisi pyrittävä autojen 
kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 
vähennysteknologian tehostamiseen. Näin 
ollen on suotavaa, että komissio laatii 
kertomuksen ja ehdottaa vuoden 2020 
jälkeistä aikaa koskevia tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 27
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten asetusta (EY) 
N:o 443/2009 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. Kertomuksessa 
otetaan huomioon hiilidioksidipäästöt 
autojen koko elinkaaren ajalta (valmistus 
ja romuttaminen mukaan lukien).

Or. en

Tarkistus 28
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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 

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten asetusta (EY) 
N:o 443/2009 olisi muutettava vuoden 
2020 jälkeisen ajan osalta. Näiden 
viitteiden olisi perustuttava unionin pitkän 
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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.

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 vuoteen 2025 mennessä tai sen 
jälkeen saavutettavista tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koska valmistajien tutkimus- ja 
kehitystyö on aikaavievää ja investoijille 
on tarjottava tarvittava varmuus, on 
tärkeää, että tavoite asetetaan 
vuoteen 2025. Tavoitteen asettaminen nyt 
tarkoittaisi, että jatketaan samalla tiellä 
kuin vuonna 2007, jolloin vuoden 2020 
tavoitteet asetettiin. Jos Eurooppa haluaa 
pysytellä aiempaa puhtaampien 
ajoneuvojen maailmanlaajuisen kilpailun 
kärjessä, kun otetaan huomioon 
Yhdysvalloissa hiljattain hyväksytyt 
polttoainesäästövaatimukset, sen on 
asetettava pitkän aikavälin tavoite eli 65g 
CO2/km saavuttaminen vuonna 2025;

Or. en

Tarkistus 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 b) Tehdäkseen valistuneita päätöksiä 
kuluttajat tarvitsevat paikkansapitävää ja 
luotettavaa tietoa hiilidioksidipäästöistä ja 
polttoaineen kulutuksesta, jotka liittyvät 
suoraan toisiinsa, ja siksi olisi 
kiinnitettävä erittäin suurta huomiota 
näiden parametrien ennustamiseen. 
Nykypäivänä henkilö- ja pakettiautojen 
todelliset päästöt liikenteessä eroavat 
huomattavasti nykyisissä testisykleissä 
määritellyistä arvoista. Sen vuoksi on 
laadittava pikaisesti parannettu testisykli. 

Or. en

Tarkistus 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 
mukaisesti. Kun testimenettelyjä 
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

(8) 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 ottaen huomioon, että 
nykyisessä testisyklissä ei oteta riittävästi 
huomioon henkilö- ja pakettiautojen 
todellisia päästöjä liikenteessä, on erittäin 
tärkeää kehittää nopeasti parannettu 
testisykli. Kun nykyisiä testimenettelyjä, 
jotka on vahvistettu asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 liitteessä I, jossa säädetään 
vuotta 2020 koskevista päästörajoista, 
jotka on määritetty asetuksen (EY) 
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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 32
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 
mukaisesti. Kun testimenettelyjä 
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut 
rajat mukautettava sen varmistamiseksi, 
että valmistajien ja ajoneuvoluokkien 
normeja kiristetään vertailukelpoisella 
tavalla.

(8) 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
("WLTP") 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 mukaisesti. Jotta valmistajat voivat 
suunnitella toimintaansa niitä koskevista 
määräyksistä tietoisina, nykyinen 
testimenettely säilytetään tämän asetuksen 
tarkoitusta varten muuttumattomana 
vuoden 2020 loppuun asti. Vuodesta 2021 
alkaen WLTP:n olisi korvattava nykyinen 
testimenettely. Kun WLTP:tä vuonna 
2021 noudatetaan tämän asetuksen 
soveltamiseksi, olisi liitteessä I vahvistetut 
rajat mukautettava sen varmistamiseksi, 
että valmistajien ja ajoneuvoluokkien 
normeja kiristetään vertailukelpoisella 
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tavalla.

Or. de

Tarkistus 33
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen 
mittaamista koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I 
vahvistettavien hiilidioksidipäästöjen 
laskentakaavojen mukauttamiseksi 
muutoksiin, joita tehdään ajoneuvon 
massan ja jalanjäljen arvoon ja 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen 
mittaamista koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 34
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja asetuksessa 
(EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun
hiilidioksidipäästöjen mittaamista
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 35
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 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.
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Or. lv

Tarkistus 36
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio on arvioinut 
jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden 
käyttöä hyötyparametrina liitteessä I 
olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat 
saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on 
arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän 
arvioinnin perusteella on tehty päätelmä 
siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan 
hyötyparametrina olisi oltava massa. 
Tulevassa uudelleentarkastelussa olisi 
kuitenkin tarkasteltava alhaisempia 
kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan 
muutettaessa hyötyparametriksi 
jalanjälki.

(14) Komissio on arvioinut 
jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden 
käyttöä hyötyparametrina asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 liitteessä I olevissa 
kaavoissa. Nämä tiedot ovat saatavilla ja 
niiden mahdollista käyttöä on arvioitu 
vaikutustenarvioinnissa. Tämän arvioinnin 
perusteella on tehty päätelmä siitä, että 
vuotta 2020 koskevan kaavan 
hyötyparametrina olisi oltava massa, sillä 
hyötyparametrin vaihtaminen olisi vastoin 
suunnitteluvarmuutta koskevaa tavoitetta, 
koska valmistajat ovat suunnitelleet sen, 
miten täyttää vaatimukset vuoteen 2020 
mennessä, nykyisen parametrin 
säilymisen perusteella. Jalanjäljen 
alhaisemmat kustannukset ja hyödyt 
perustelisivat kuitenkin sen käytön 
hyötyparametrina vuodesta 2025 
eteenpäin. Jotta voidaan varmistaa 
kitkaton siirtyminen massasta 
jalanjälkeen, on asianmukaista ottaa 
käyttöön jalanjälkeen perustuva 
laskentakaava, jota valmistajat voivat 
käyttää vuodesta 2016 lähtien 
vaihtoehtona massaan perustuvalle 
laskentakaavalle.

Or. en

Tarkistus 37
Yannick Jadot
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Uusien henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöt mitataan unionissa 
yhdenmukaistetulla menetelmällä, josta 
säädetään asetuksessa (EY) N:o 715/2007. 
Jotta voidaan vähentää mahdollisimman 
paljon asetuksesta (EY) N:o 443/2009 
johtuvaa hallinnollista taakkaa 
noudattamisen arvioinnin perustana olisi 
käytettävä tietoja, jotka koskevat uusien 
autojen rekisteröintejä unionissa, tai 
jäsenvaltioiden keräämiä ja komissiolle 
toimittamia vaatimustenmukaisuutta 
koskevia tietoja. Jotta voidaan varmistaa 
noudattamisen arviointiin käytettävien 
tietojen johdonmukaisuus, tietojen 
keräämistä ja ilmoittamista koskevat 
säännöt olisi yhdenmukaistettava 
mahdollisimman pitkälle. 

Or. en

Tarkistus 38
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Direktiivissä 2007/46/EY 
säädetään, että valmistajien on annettava 
vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on 
seurattava kunkin uuden henkilöauton 
mukana, ja että jäsenvaltiot saavat 
rekisteröidä uuden ajoneuvon ja sallia sen 
käyttöönoton ainoastaan, jos sillä on 
voimassa oleva 
vaatimustenmukaisuustodistus. 
Jäsenvaltioiden keräämien tietojen olisi 
tarvittaessa vastattava valmistajan 
henkilöautolle antaman 
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vaatimustenmukaisuustodistuksen tietoja. 
Jos jäsenvaltiot perustelluista syistä eivät 
käytä rekisteröintiprosessin 
loppuunsaattamiseen ja uuden 
henkilöauton käyttöönottoon 
vaatimuksenmukaisuustodistusta, niiden 
olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, 
joilla varmistetaan seurantamenettelyn 
asianmukainen täsmällisyys. 
Vaatimustenmukaisuustodistusten tietoja 
varten olisi oltava unionin tietokanta. Sitä 
olisi käytettävä yhteisenä referenssinä, 
jonka avulla jäsenvaltiot voivat pitää 
helpommin yllä rekisteröintitietojaan 
ajoneuvojen ensirekisteröinnin 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 39
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 c) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat asetuksen (EY) N:o 443/2009 
mukaiset tavoitteet, olisi arvioitava 
unionin tasolla. Valmistajien, joiden 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
ylittävät tässä asetuksessa säädetyn raja-
arvon, olisi maksettava liikapäästömaksu 
kultakin kalenterivuodelta vuodesta 2012 
alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen mukaisesti, missä 
määrin valmistaja ei ole saavuttanut 
tavoitettaan. Maksun olisi noustava 
kuluneen ajan mukaisesti. Maksussa olisi 
otettava huomioon 
teknologiakustannukset, jotta se 
kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä ja todennäköisiä 
korkeampia rajakustannuksia asetuksen 
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(EY) N:o 443/2009 mukaisesti.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä 
olisi pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksu on asetettava riittävän korkealle tasolle, jotta varmistetaan, että kaikki 
valmistajat noudattavat asetusta. Maksussa olisi otettava huomioon teknologiakustannukset, 
jotta se kannustaa riittävän tehokkaasti vähentämään henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä ja 
yksittäisten valmistajien todennäköisiä korkeampia rajakustannuksia, jotka perustuvat 
teknologiakustannuksiin.

Tarkistus 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen II ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden
mukaisesti sekä innovatiivisia 
teknologioita hyödyntäen, tavoitetasoksi 
vuodesta 2020 alkaen 95 g CO2/km."

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2020 alkaen 95 g CO2/km; 
nämä mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007, asetuksen (EY) N:o 692/2008 
liitteen III ja liitteen XII, ECE R83-06:n 
sekä ECE R101:n mukaisesti sellaisina 
kuin ne ovat voimassa ... päivänä ... 
kuuta ...+."

___________________

+ EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä. 

Or. en

Perustelu

Euro 6 -asetuksen voimassa olevaa toisintoa (uusi eurooppalainen testisykli (NEDC)/ECE:n 
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asetus nro 83 ja ECE:n asetus nro 101) olisi päivitettävä, jotta voidaan varmistaa nykyisiä 
tavoitteita vastaava tavoitetaso menettelyjä ja sykliä koskevista kaavailluista muutoksista 
huolimatta.

Tarkistus 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen II ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden
mukaisesti sekä innovatiivisia 
teknologioita hyödyntäen, tavoitetasoksi 
vuodesta 2020 alkaen 95 g CO2/km."

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2020 alkaen 95 g CO2/km; 
nämä mitataan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007, asetuksen (EY) 
N:o 692/2008 liitteen III ja liitteen XII, 
ECE R83-06:n sekä ECE R101:n 
mukaisesti sellaisina kuin ne ovat 
voimassa ... päivänä ... kuuta ...+."
____________________

+ EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä. 

Or. en

Perustelu

Euro 6 -asetuksen voimassa olevaa toisintoa (uusi eurooppalainen 
testisykli (NEDC)/ECE R83 ja ECE R101) olisi päivitettävä, jotta voidaan varmistaa nykyisiä 
tavoitteita vastaava tavoitetaso menettelyjä ja sykliä koskevista kaavailluista muutoksista 
huolimatta.

Tarkistus 42
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 "Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 liitteen II ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 95 g CO2/km."

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 liitteen XII ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 80 g CO2/km."
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä koskevan vaikutustenarvioinnin makrotaloudellisen mallintamisen 
perusteella voidaan osoittaa, että säästöt, jotka syntyisivät EU:n öljymenojen vähenemisestä 
vuoden 2020 tavoitteen saavuttamisen ansiosta, kasvattaisivat BKT:tä arviolta 12 miljardilla 
eurolla. Jos vuoden 2020 tavoitteita korotettaisiin, luku olisi vielä suurempi.

Tarkistus 43
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 2 kohdan 
jälkeen seuraava kohta:
"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2025 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 60 g CO2/km."
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Or. en

Tarkistus 44
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2025 ja asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 liitteen XII ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti, 
tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen 
75 g CO2/km."

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoitteella autonvalmistajille ja autoteollisuuden alihankkijoille annetaan 
suunnittelu- ja investointivarmuus. Vuonna 2008 pitkän aikavälin tavoite asetettiin 12 vuotta 
aikaisemmin. Näin olisi toimittava myös nyt. 75 gramman tavoitteella varmistettaisiin, että 
tavanomaisia ajoneuvoja kehitetään edelleen, eikä se edellyttäisi erittäin kehittyneiden 
tekniikoiden, kuten sähköautojen, laajaa yleistymistä markkinoilla.

Tarkistus 45
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen 
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kohta seuraavasti:
"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetaso, joka on 
välillä 65–75 g CO2/km, vuodesta 2025, 
kuten 13 artiklan 5 kohdassa 
täsmennetään."

Or. en

Tarkistus 46
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen II ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 95 g CO2/km."

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen II ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen 95 g 
CO2/km, joka on tarkoitus saavuttaa 
moottoreiden teknisiä ominaisuuksia 
parantamalla ja innovatiivisten 
teknologioiden avulla."

Or. de

Tarkistus 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2025 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
alkaen 65 g CO2/km."

Or. en

Tarkistus 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 1 artiklassa olevan 
2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
"Hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
varten asetuksessa (EY) N:o 715/2025 
säädetyt testimenettelyt ja niiden 
täytäntöönpanotoimenpiteet korvataan 
World Light Duty Test -menettelyllä 
vuodesta 2016 alkaen." 

Or. en

Tarkistus 49
Jan Březina, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Asetus (EY) N:o 443/2009
2 artikla – 4 kohta

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 
henkilöautosta."

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 
1000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta."

Or. en

Perustelu

Pienet valmistajat anoivat poikkeuksia monimutkaisen prosessin kautta, johon tarvittiin 
huomattavia resursseja myös komission taholta. Komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, 
että näillä valmistajilla on vähäinen vaikutus ilmastoon. Lisäksi 500 auton kynnys estää näitä 
pieniä yrityksiä kehittymästä taloudellisesti. Erityisesti taloudellisena kriisiaikana nämä 
yritykset olisivat todennäköisemmin taloudellisesti toimintakykyisiä, jos ne tuottaisivat 
enintään 1000 autoa.

Tarkistus 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
2 artikla – 4 kohta

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 
henkilöautosta."

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 
5000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta."

Or. ro
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Tarkistus 51
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan f 
alakohta seuraavasti:
f) 'hiilidioksidipäästöillä' henkilöauton 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti 
ja määritelty 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa CO2-
päästöjen massaksi (yhdistetty). Sellaisten 
henkilöautojen osalta, joita ei ole 
tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 
715/2007 mukaisesti, 
"hiilidioksidipäästöillä" tarkoitetaan 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu 
asetuksessa (EY) N:o 692/2008 
henkilöautoja varten määritetyn 
mittausmenetelmän mukaisesti tai 
tällaisten henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen määrittämistä 
koskevien komission hyväksymien 
menettelyjen mukaisesti; tämän asetuksen 
soveltamiseksi kaikkia asetukseen (EY) 
N:o 715/2007 ja asetukseen (EY) N:o 
692/2008 tehtäviä muutoksia sekä 
perustaksi otettavia ECE:n normeja R 83 
ja R 101, jotka tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2013, sovelletaan vasta 1 
päivästä tammikuuta 2021 lähtien."

Or. de

Tarkistus 52
Adam Gierek
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"2 a) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan h 
alakohta seuraavasti:
'h) 'vaihtoehtoisilla polttoaineilla' korkea-
energisiä kemiallisia aineita, useimmiten 
hiilivety-yhdisteitä nestemäisessä tai 
kaasumaisessa muodossa."

Or. pl

Perustelu

Näihin sisältyvät sekä biopolttoaineet että perinteiset polttoaineet, joita on muutettu 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tarkistus 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan loppuun seuraava teksti:
"tämän alakohdan soveltamiseksi World
Light Duty Test -menettelyä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen." 

Or. en

Tarkistus 54
Werner Langen, Herbert Reul
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"5 artikla
Superbonukset
1) Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 
prosenttia kunkin valmistajan asetuksen 
(EY) N:o 443/2009 mukaisesta 
päästötavoitteesta, vastaa
– 3,5:tä autoa vuonna 2012,
– 3,5:tä autoa vuonna 2013,
– 2,5:tä autoa vuonna 2014;
– 2,5:tä autoa vuonna 2015;
– 2,5:tä autoa vuonna 2016;
– 2,5:tä autoa vuonna 2017;
– 2:ta autoa vuonna 2018;
– 2:ta autoa vuonna 2019;
– 2:ta autoa vuonna 2020.
1 a) Artiklan 1 kohdan mukainen 
moninkertainen laskenta suoritetaan vain 
jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt eivät kyseisenä 
kalenterivuonna ylitä päästötavoitetta yli 
15 prosentilla."

Or. de

Tarkistus 55
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
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Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

"5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
1 kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden."

Or. en

Tarkistus 56
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

"5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
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vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden."

Or. de

Tarkistus 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset Vähän päästöjä aiheuttavia autoja 
koskevat kannustimet

Or. en

Tarkistus 58
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset Superbonukset

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 

1. Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 
alle 50 g CO2/km, vastaa
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henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

– 2 autoa vuonna 2020;
– 1,7 autoa vuonna 2021;
– 1,5 autoa vuonna 2022;
– 1,3 autoa vuonna 2023;
– yhtä autoa vuodesta 2024.

2. Uusien henkilöautojen enimmäismäärä, 
joka otetaan huomioon 1 kohdassa 
vahvistettujen kertoimien soveltamisessa 
vuosina 2020–2023, saa olla yhteensä 
enintään 20 000 ensimmäistä kertaa 
rekisteröitävää henkilöautoa valmistajaa 
kohden."

2. Uusien henkilöautojen enimmäismäärä, 
joka otetaan huomioon 1 kohdassa 
vahvistettujen kertoimien soveltamisessa 
tiettynä vuonna, saa olla yhteensä enintään 
kaksi prosenttia ensimmäistä kertaa 
rekisteröitävää henkilöautoa valmistajaa 
kohden."

Or. en

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen kehittämistä koskevat T&K-, 
raaka-aine- ja tuotantokustannukset ovat erittäin korkeita, minkä johdosta saatetaan tarvita 
lisäkannustimia, joilla kannustetaan valmistajia aloittamaan erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen toimittaminen aiottua aiemmin. Superbonukset 
voisivat ajaa tätä tarkoitusta mutta voisivat myös heikentää 95 gramman tavoitteen 
saavuttamista. Siksi on löydettävä oikea tasapaino siten, että kiristetään kertoimia, aikataulua 
ja käytettävissä olevien bonuksien määrää.

Tarkistus 59
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 45 g CO2/km, vastaa kahta 
henkilöautoa vuosina 2016–2019.

Or. en
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Tarkistus 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

Valmistajan keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä laskettaessa 

a) sellaisen valmistajan 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, joka myy 
alle neljä prosenttia vähän päästöjä 
aiheuttavia autoja, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
vähennetään

– neljä grammaa niiden valmistajien 
osalta, jotka myyvät alle yhden prosentin 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia 
autoja;
– kolme grammaa niiden valmistajien 
osalta, jotka myyvät alle kaksi prosenttia 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia 
autoja;
– kaksi grammaa niiden valmistajien 
osalta, jotka myyvät alle kolme prosenttia 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia 
autoja;
– yksi gramma niiden valmistajien osalta, 
jotka myyvät alle neljä prosenttia vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia autoja;
b) sellaisen valmistajan 
hiilidioksidipäästötavoitteeseen, joka myy 
yli neljä prosenttia vähän päästöjä 
aiheuttavia autoja, joiden päästöt ovat alle 
35 g CO2/km, lisätään
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– kaksi grammaa niiden valmistajien 
osalta, jotka myyvät yli kolme prosenttia 
vähän päästöjä aiheuttavia autoja;
– kolme grammaa niiden valmistajien 
osalta, jotka myyvät yli viisi prosenttia 
vähän päästöjä aiheuttavia autoja.
1 a. Jäsenvaltioiden on julkistettava ... 
päivästä ... kuuta ...+ kunkin vuoden 
28 päivään helmikuuta mennessä 
edellisen kalenterivuoden osalta sellaisten 
ajoneuvojen kokonaislukumäärä 
valmistajaa kohden, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km. 
1 b. Komissio julkaisee ... päivästä ... 
kuuta ...+ kunkin vuoden 28 päivään 
helmikuuta mennessä edellisen 
kalenterivuoden osalta kertomuksen siitä, 
miten vähän päästöjä aiheuttavia autoja 
koskevat kannustimet ovat vaikuttaneet 
valmistajien päästötavoitteisiin. 

__________________
+ EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä. 

Or. en

Tarkistus 61
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavat ajoneuvot

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 

1. Vuodesta 2020 eteenpäin 
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vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

a) lisätään 2 g CO2/km kaikkien niiden 
valmistajien keskimääräiseen 
hiilidioksidipäästötavoitteeseen, joiden 
valmistamista unionin markkinoilla 
rekisteröidyistä uusista henkilöautoista yli 
viisi prosenttia on sellaisia, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km;

b) vähennetään 1 g CO2/km kaikkien 
niiden valmistajien keskimääräisestä 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, joiden 
valmistamista unionin markkinoilla 
rekisteröidyistä uusista henkilöautoista 
alle 4 prosenttia on sellaisia, joiden 
päästöt ovat alle 50 g CO2/km; 
c) pidetään ennallaan kaikkien niiden 
valmistajien keskimääräinen 
hiilidioksidipäästötavoite, joiden 
valmistamista unionin markkinoilla 
rekisteröidyistä uusista henkilöautoista 4–
5 prosenttia on sellaisia, joiden päästöt 
ovat alle 50 g CO2/km. 

Or. en

Tarkistus 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km 
tai jonka päästöt ovat alle 50 prosenttia 
liitteen I kaavassa asetetusta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta siten, että 
ylärajana on 70g CO2/km, on laskettava 
kahdeksi henkilöautoksi vuodesta 2016
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alkaen. Kertyneet hyvitykset voidaan 
käyttää osittain tai kokonaan minä 
tahansa vuonna kauden 2016–2025 
aikana.

Or. en

Perustelu

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km
tai jonka päästöt ovat alle 50 prosenttia 
liitteen I kaavassa asetetusta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta siten, että 
ylärajana on 70g CO2/km, on laskettava 
kahdeksi henkilöautoksi vuodesta 2016
alkaen. Kertyneet hyvitykset voidaan 
käyttää osittain tai kokonaan minä 
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tahansa vuonna kauden 2016–2025 
aikana.

Or. en

Perustelu

EU:ssa on päästy yhteisymmärrykseen yleisestä poliittisesta näkemyksestä: pyrkimyksenä on 
saavuttaa puhdas ja kestävä liikenne seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämä johtaa siihen, 
että nämä erittäin kustannustehokkaat tekniikat saavat nopeammin jalansijaa markkinoilla, 
mikä hyödyttää kaikkia sidosryhmiä, myös kuluttajia (aikaisempi toimitus), ympäristöä 
(vähemmän hiilidioksidipäästöjä) ja valmistajia (kustannusten nopeampi aleneminen). 
Markkinatilanteen epävarmuudesta johtuen joitakin joustavuusmekanismeja on otettava 
käyttöön, jotta voidaan säilyttää näille ajoneuvoille annettava tuki.

Tarkistus 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km 
tai jonka päästöt ovat alle 50 prosenttia 
liitteen I kaavassa asetetusta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta siten, että 
ylärajana on 70g CO2/km, on laskettava 
kahdeksi henkilöautoksi vuodesta 2016
alkaen.

Or. en

Tarkistus 65
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 2 henkilöautoksi
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

Or. en

Perustelu

Vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville autoille annettavan tuen taso on korkeampi 
esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EU:n toimintalinjan on oltava yhdenmukainen näiden 
maiden/alueiden kanssa, jotta sille ei aiheutuisi kilpailuhaittaa, joka vaikuttaisi kielteisesti 
EU:n teollisuuden maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn.

Tarkistus 66
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 45 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

Or. en

Perustelu

Siirtymäaikana eli siirryttäessä polttoainetta käyttävistä autoista sähköautoihin autoihin 
käytettävää sähköä ei ole vielä saatavilla kaikkialla (etenkään harvaan asutuilla seuduilla).
Siksi on tärkeää tarjota kannustimia myös vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
hybridisähköajoneuvojen kehittämiseen. 
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Tarkistus 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2024 alkaen.

Or. ro

Tarkistus 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
1 kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden."

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these
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technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
1 kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden."

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 70
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
1 kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden."

2. Komissio laskee vuodesta 2020 alkaen 
ja kunakin seuraavana täytenä 
kalenterivuonna jäsenvaltioiden 
8 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimittamien tietojen perusteella, missä 
määrin tämän artiklan mukaisesti saadut 
menot ja tulot vaikuttavat 1 artiklan 
2 kohdassa asetettujen tavoitteiden 
tasoon." 

Or. en

Tarkistus 71
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen enimmäismäärä, 
joka otetaan huomioon 1 kohdassa 
vahvistettujen kertoimien soveltamisessa 
vuosina 2020–2023, saa olla yhteensä 
enintään 20 000 ensimmäistä kertaa
rekisteröitävää henkilöautoa valmistajaa 
kohden."

2. Uusien henkilöautojen enimmäismäärä, 
joka otetaan huomioon 1 kohdassa 
vahvistettujen kertoimien soveltamisessa 
vuosina 2020–2023, saa olla yhteensä 
enintään 1 prosentti ensimmäistä kertaa
rekisteröitävistä henkilöautoista
valmistajaa kohden."

Or. de

Tarkistus 72
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla (uusi) – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kutakin valmistajaa koskevan 
superbonuksista johtuvan keskimääräisen 
hiilidioksidipäästötavoitteen 
kasvattamisen ylärajaksi on asetettava 5 g 
CO2/km. 

Or. en

Tarkistus 73
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 6 artikla seuraavasti:
"Määritettäessä, noudattaako valmistaja 
4 artiklassa tarkoitettua 
hiilidioksidipäästötavoitettaan, 
eurooppalaisten standardien mukaisten 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen päästötavoitteita on 
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä 
alennettava viidellä prosentilla, jotta 
voidaan ottaa huomioon biopolttoaineita 
käyttämällä saavutettava parempi 
innovatiivisten polttoaineteknologioiden 
potentiaali ja päästöjen 
vähentämismahdollisuudet. Tätä 
alennusta sovelletaan ainoastaan, jos 
vähintään 30 prosenttia siinä 
jäsenvaltiossa olevista huoltoasemista, 
jossa ajoneuvo on rekisteröity, tarjoaa 
tämäntyyppistä vaihtoehtoista 
polttoainetta, kuten biopolttoainetta, joka 
täyttää EU:n lainsäädännössä asetetut 
kestävyyttä koskevat arviointiperusteet."

Or. pl
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Perustelu

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

Tarkistus 74
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"7 a artikla
Käytössä olevien ajoneuvojen 
vaatimustenmukaisuus
1. Asetuksen (EY) N:o 692/2008 
9 artiklan ja liitteen II mukaisia 
ajoneuvojen vaatimustenmukaisuutta 
koskevia säännöksiä sovelletaan 
soveltuvin osin uusien henkilöautojen 
polttoaineen kulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin ajoneuvojen 
tavanomaisen käyttöiän aikana ja 
tavanomaisissa olosuhteissa. Tällaiset 
säännökset edellyttävät, että uudelle 
autolle, jonka tuotannon 
vaatimustenmukaisuus on tarkastettu, 
tehdään testi sen vauhdin hidastumisesta 
vapaalla ajettaessa, vierintävastuksen 
antamiseksi dynamometrin asentamista 
varten.
2. Vaatimustenmukaisuustestin tuloksiin 
liitetään riippumattoman sertifioidun 
elimen laatima todentamiskertomus. 
Todentamiskertomuksessa arvioidaan, 
edustaako vaatimuksenmukaisuustesti 
tavanomaisia käyttöolosuhteita ja 
todennettuja mukautuksia.
3. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
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sähköisessä muodossa 
vaatimustenmukaisuustestin tulokset ja 
liitteenä oleva todentamiskertomus 
direktiivin 2003/4/EY mukaisesti ja 
toimitettava nämä tulokset ja 
todentamiskertomus komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa.
4. Jos henkilöauton hiilidioksidipäästön 
mitattu arvo ylittää 
vaatimustenmukaisuustestin aikana 
8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut 
hiilidioksidipäästöt yli 4 prosentilla, 
komissio laskee uudelleen valmistajan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edeltävältä vuodelta määritelläkseen, 
noudatetaanko päästötavoitetta 8 artiklan 
mukaisesti. Uuden laskelman perusteella 
kaikkiin päästötavoitteen ylityksiin 
sovelletaan liikapäästömaksua 9 artiklan 
mukaisesti.
5. Komissio pitää keskitettyä rekisteriä 
kansallisten viranomaisten ilmoittamien 
vaatimustenmukaisuustestien tuloksista ja 
julkaisee vuosittain yhteenvetoraportin. 
Rekisteri ja yhteenvetoraportti on 
asetettava yleisön saataville sähköisessä 
muodossa.
6. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä a kohdassa 
tarkoitetut ajoneuvojen 
vaatimuksenmukaisuutta koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka ovat 
tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että 
vaatimuksenmukaisuustesteissä toistuvat 
tavanomaiset käyttöolosuhteet 
mahdollisimman kattavasti siten, että 
samalla edistetään valmistajien 1 kohdan 
täytäntöönpanon aikana kertyneisiin 
kokemuksiin sekä 2 kohdassa 
tarkoitettuihin todentamiskertomuksien 
arviointeihin perustuvaa yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Nämä 
säännöt on hyväksyttävä viimeistään 
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[PPKKVVVV]."

Or. en

Perustelu

Voimassa olevat vaatimustenmukaisuutta koskevia säännökset ovat hyvin vakiintuneita ja 
muodostavat hyvän perustan, jonka pohjalta voidaan laskea polttoainekulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjen määrää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. Jos hiilidioksidipäästöt 
ylittävät kohtuuttomalla tavalla vaatimustenmukaisuustodistukseen kirjatut luvut, komission 
olisi syytä tarkastella yhdenmukaisuutta aiempien vuosien päästötavoitteiden kanssa ja 
määrätä tarvittaessa liikapäästömaksuja. 

Tarkistus 75
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään artikla seuraavasti: 
"7 a artikla
Käytössä olevien ajoneuvojen 
vaatimustenmukaisuus
1. Asetuksen (EY) N:o 692/2008 
9 artiklan ja liitteen II mukaisia 
ajoneuvojen vaatimustenmukaisuutta 
koskevia säännöksiä sovelletaan 
soveltuvin osin henkilöautojen 
polttoaineen kulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin ajoneuvojen 
tavanomaisen käyttöiän aikana ja 
tavanomaisissa olosuhteissa.
2. Kaikkia uusia ajoneuvoja koskevien 
vaatimustenmukaisuustestien tuloksiin 
voidaan liittää todentamiskertomus, jonka 
laatii riippumaton sertifioitu elin ja jossa 
arvioidaan, edustaako 
vaatimuksenmukaisuustesti tavanomaisia 
käyttöolosuhteita ja todennettuja 
mukautuksia.
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3. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
sähköisessä muodossa 
vaatimustenmukaisuustestin tulokset ja 
liitteenä oleva todentamiskertomus 
direktiivin 2003/4/EY mukaisesti ja 
toimitettava nämä tulokset ja 
todentamiskertomus komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa.
4. Jos henkilöauton hiilidioksidipäästön 
mitattu arvo ylittää 
vaatimustenmukaisuustestin aikana 
8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut 
hiilidioksidipäästöt yli neljällä prosentilla, 
komissio laskee uudelleen valmistajan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edeltävältä vuodelta määritelläkseen, 
noudatetaanko päästötavoitetta 8 artiklan 
mukaisesti. Uuden laskelman perusteella 
kaikkiin päästötavoitteen ylityksiin 
sovelletaan liikapäästömaksua 9 artiklan 
mukaisesti.
5. Komissio pitää keskitettyä rekisteriä 
kansallisten viranomaisten ilmoittamien 
vaatimustenmukaisuustestien tuloksista ja 
julkaisee vuosittain yhteenvetoraportin. 
Rekisteri ja yhteenvetoraportti on 
asetettava yleisön saataville sähköisessä 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 76
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"7 a artikla
Käytössä olevien ajoneuvojen 
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vaatimustenmukaisuus
Käytössä olevien ajoneuvojen 
vaatimustenmukaisuutta koskevien 
toimenpiteiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan 
varmistaa, että henkilöautojen 
polttoainetalous ja hiilidioksidipäästöt 
tyyppihyväksyntätestien aikana vastaavat 
saman ajoneuvon vastaavaa suoritusta 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.
Käytössä olevien ajoneuvojen 
hiilidioksidia koskeva 
vaatimuksenmukaisuus on varmistettava 
kolmannen osapuolen testissä, jonka 
suorittaa riippumaton ja sertifioitu elin 
testisyklin aikana vuoteen 2014 mennessä.
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 77
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 8 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4) Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista. Keskusrekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla.
Komissio suorittaa vuodesta 2011 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta kunkin valmistajan osalta 
seuraavia seikkoja koskevan alustavan 
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laskelman:
a) keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edellisenä kalenterivuonna;
b) päästötavoitteet edellisenä 
kalenterivuonna; ja
c) valmistajan a alakohdan mukaisesti 
laskettujen edellisen vuoden 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja 
sen kyseisen vuoden päästötavoitteen 
välinen ero.
Lisäksi komissio suorittaa vuodesta 2016 
alkaen vuoteen 2020 asti, vuosi 2023 
mukaan luettuna, kunakin vuonna 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta kunkin 
valmistajan osalta seuraavia seikkoja 
koskevan alustavan laskelman:
a) keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edellisenä kalenterivuonna ilman 5 
artiklassa tarkoitettuja superbonuksia,
b) a alakohdan mukaisesti laskettujen 
valmistajan edellisen vuoden 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja 
sen kyseisen vuoden päästötavoitteen 
välinen ero.
Komissio ilmoittaa kullekin valmistajalle 
tätä koskevan alustavan laskelman tiedot. 
Ilmoitus sisältää kunkin jäsenvaltion 
osalta tiedot uusien rekisteröityjen 
henkilöautojen lukumäärästä ja niiden 
hiilidioksidipäästöistä."

Or. de

Tarkistus 78
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4 b) Korvataan 8 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5) Valmistaja voi kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu 4 
kohdassa tarkoitettu alustava laskelma, 
ilmoittaa komissiolle tiedoissa 
mahdollisesti olevista virheistä mainiten 
sen jäsenvaltion, jossa se katsoo virheen 
syntyneen.
Komissio tutkii valmistajien tekemät 
ilmoitukset ja 31 päivään lokakuuta 
mennessä joko vahvistaa 4 kohdan 
mukaiset alustavat laskelmat tai muuttaa 
niitä.
Kukin valmistaja ilmoittaa 1 päivästä 
tammikuuta 2016 lähtien vuoteen 2023 
asti, vuosi 2023 mukaan luettuna, kolmen 
kuukauden kuluessa alustavan laskelman 
saamisesta 4 kohdan mukaisesti 
komissiolle, tuleeko komission ottaa 
kyseisen valmistajan edellisen vuoden 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
laskennassa huomioon 5 artiklassa 
tarkoitetut superbonukset."

Or. de

Tarkistus 79
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
9 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

5 a) Korvataan 9 artiklan 2 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
"b) vuodesta 2019:
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(Päästöylitys × 130 euroa) × uusien 
henkilöautojen lukumäärä."

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksun on oltava riittävän korkea, jotta voidaan varmistaa, että asetusta 
noudatetaan. Komission vaikutustenarvioinnin mukaan 95 g/km tavoitetason saavuttaminen 
vuonna 2020 maksaa 91 euroa g CO2/km. Jotta voidaan ottaa huomioon todennäköisesti 
korkeammat rajakustannukset, joita vuoden 2020 tavoitteista aiheutuu, liikapäästömaksua on 
korotettava vähintään 130 euroon g CO2/km.

Tarkistus 80
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 4 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
Valmistaja, joka kaikkien siihen 
sidossuhteessa olevien yritysten kanssa 
vastaa 10 000–100 000 uudesta unionissa 
rekisteröitävästä henkilöautosta 
kalenterivuotta kohden, voi hakea 
poikkeusta liitteen I mukaisesti lasketusta 
päästötavoitteesta.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa autokannan hiilidioksidipäästöjen asteittainen kokonaisvähennys, 
pieniin valmistajiin sovellettavaa poikkeusta vähennetään sataan tuhanteen vuodesta 2020 
vuoteen 2030.

Tarkistus 81
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos hakemus liittyy liitteessä I olevan 1 
kohdan c alakohtaan, tavoite, joka on 
joko 45 prosentin vähennys vuoden 2007 
keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä 
tai, kun useamman sidossuhteessa olevan 
yrityksen osalta tehdään yhteinen 
hakemus, 45 prosentin vähennys kyseisten 
yritysten vuonna 2007 tuottamien 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
keskiarvosta."

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 82
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
11 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 4 kohdan toiseen 
alakohtaan alakohta seuraavasti:
"c a) jos hakemus liittyy liitteessä I olevan 
1 kohdan d alakohtaan, tavoite, joka on 
joko 65 prosentin vähennys vuoden 2007 
keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä 
tai, kun useamman sidossuhteessa olevan 
yrityksen osalta tehdään yhteinen 
hakemus, 65 prosentin vähennys kyseisten 
yritysten vuonna 2007 tuottamien 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
keskiarvosta."

Or. en
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Tarkistus 83
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a) Poistetaan 12 artiklan 1 kohdan 
viimeinen virke.

Or. pl

(Tällaisten tekniikoiden avulla saavutettu osuus valmistajan päästötason alentumiseen voi 
olla korkeintaan 7 g CO2/km.)

Perustelu

Innovatiivisille teknologioille ei voida asettaa rajoituksia.

Tarkistus 84
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Innovatiivisten tekniikoiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta.
Tekniikoiden huomioon ottamiseen on 
sisällytettävä vähintään asetuksen (EU) 
N:o 725/2011 7 artiklassa määritelty 
tutkimuslaitoksen vahvistama 
todentamisraportti.
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Tällaisten tekniikoiden avulla saavutettu 
osuus valmistajan päästötason 
alentumiseen voi olla korkeintaan 3,5 g 
CO2/km.

Or. en

Perustelu

Ekoinnovoinnilla lisätään ajoneuvon tehokkuutta todellisessa ajossa mutta ei testisyklissä. 
Testisykliä ja testimenettelyjä on päivitettävä, jotta ne vastaisivat paremmin todellista ajoa. 
Niin kauan kuin sykliä ei päivitetä, ekoinnovointien tarve voidaan hyväksyä sen ajan, kun 
nykyinen raskas arviointimenettely on käytössä ja ekoinnovointien osuus tavoitteen 
saavuttamisessa on enintään 3,5g/km, kunnes sykli on päivitetty.

Tarkistus 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1) Innovatiivisten teknologioiden tai 
innovatiivisten teknologioiden 
yhdistelmän ("innovatiiviset 
teknologiapaketit") avulla saavutetut 
hiilidioksidisäästöt otetaan huomioon 
laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. Näiden teknologioiden 
avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumiseen voi olla 
korkeintaan 7 g CO2 /km."

Or. de

Tarkistus 86
Ismail Ertug
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 2 kohta – ensimmäinen lause

Komission teksti Tarkistus

"Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettujen innovatiivisten 
teknologioiden hyväksymistä koskevaan 
menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset 
säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen."

"Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettujen innovatiivisten tekniikoiden
tai innovatiivisten teknologiapakettien
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Tarkistus 87
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 12 artiklan 2 kohdan 
c alakohta.

Or. pl

(c) innovatiiviset teknologiat eivät saa kuulua hiilidioksidimittausten standarditestisyklin 
piiriin, eivätkä ne saa olla sellaisten pakottavien säännösten alaisia, jotka johtuvat 

1 artiklassa tarkoitetuista täydentävistä lisätoimenpiteistä, jotka vastaavat 10 g:n CO2/km 
vähennystä, eivätkä ne saa olla pakottavia muiden yhteisön oikeuden säännösten nojalla.)

Perustelu

Tämä pois sulkeminen on epäjohdonmukainen ja perusteeton.
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Tarkistus 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohtaAsetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen virke seuraavasti:

9) Korvataan 12 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

"Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettujen innovatiivisten
teknologioiden hyväksymistä koskevaan 
menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset 
säännökset täytäntöönpanosäädöksillä.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen."

"Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettujen innovatiivisten tekniikoiden 
tai innovatiivisten teknologiapakettien
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin perusteisiin:
a) laitetoimittajan tai valmistajan on 
oltava vastuussa siitä, että innovatiivisten 
teknologioiden tai innovatiivisten 
teknologiapakettien käytöllä päästään 
hiilidioksidin vähentämiseen;
b) innovatiivisilla teknologioilla tai 
innovatiivisilla teknologiapaketeilla on 
oltava todennettava osuus hiilidioksidin 
vähentämiseen.
Innovatiiviset lisäteknologiat ja 
innovatiiviset lisäteknologiapaketit ja 
niiden vaikutus henkilöauton 
hiilidioksidipäästöihin voidaan ottaa 
huomioon ainoastaan suhteessa 
standarditestisyklin ulkopuoliseen 
toimintaan; innovatiiviset teknologiat ja 
innovatiiviset teknologiapaketit eivät saa 
kuulua sellaisten säännösten piiriin, jotka 
johtuvat 1 artiklassa tarkoitetuista 
lisätoimenpiteistä, jotka vastaavat 10 g:n 
CO2/km vähennystä, eivätkä ne saa olla 
pakottavia muiden yhteisön oikeuden 
säännösten nojalla."
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Or. de

Tarkistus 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 a) Korvataan 12 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
Laitetoimittajan tai valmistajan, joka 
pyytää, että jokin toimenpide hyväksytään 
innovatiiviseksi teknologiaksi tai 
innovatiiviseksi teknologiapaketiksi, on 
toimitettava komissiolle selvitys, johon 
sisältyy riippumattoman, sertifioidun 
elimen laatima todentamiskertomus. Jos 
toimenpiteellä ja toisella jo hyväksytyllä 
innovatiivisella teknologialla tai 
innovatiivisella teknologiapaketilla on 
mahdollisesti vuorovaikutusta, 
selvityksessä on oltava maininta tästä 
vuorovaikutuksesta, ja 
todentamiskertomuksessa on arvioitava, 
missä määrin tämä vuorovaikutus 
muuttaa kullakin toimenpiteellä 
saavutettua vähennystä."

Or. de

Tarkistus 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 b) lisätään seuraava kohta 12 artiklan 4 
kohdan jälkeen:
"Komissio antaa neuvostolle ja 
parlamentille vuosittain kertomuksen 
hyväksytyistä ja hylätyistä innovatiivisista 
teknologioista ja innovatiivisista 
teknologiapaketeista."

Or. de

Tarkistus 91
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) lisätään seuraava kohta 12 artiklan 
loppuun:
'komission on viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 ehdotettava 
ekoinnovaatioiden hyväksymismenettelyä 
koskevien täytäntöönpanosäännösten 
tarkistamista, jotta helpotetaan 
innovatiivisten teknologioiden käyttöä. 
Tämän tarkistamisen jälkeen komission 
olisi julkaista ohjekirja asianmukaisesta 
soveltamisesta."

Or. de

Perustelu

Nykyisessä lainsäädännössä (asetus (EY) N:o 443/2009) säädetään, että yhteisön tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi otettava huomioon innovatiivisten teknologioiden käytön ansiosta 
saavutetut hiilidioksidisäästöt. On kuitenkin todettu, että aikaisemmin on toistaiseksi jätetty 
vain yksi tällainen hakemus. Hyväksymismenettelyn tarkistaminen hakumenettelyn 
yksinkertaistamiseksi sekä ohjekirjan julkaiseminen voisivat korjata tämän tilanteen.
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Tarkistus 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan 13 artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta 
seuraavasti:
"Nämä toimenpiteet hyväksytään 14 a 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä."
b) Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta.
c) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
"5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten." 
d) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
"7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen 
muuttamiseksi, jotta niissä otettaisiin 
huomioon kaikki asetuksessa (EY) N:o 
715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 
692/2008 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn tehdyt muutokset, 
samalla kun varmistetaan, että erilaisia 
hyötyjä tarjoavien ajoneuvojen ja 
valmistajien vähennysvaatimukset ovat 
vanhassa ja uudessa testimenettelyssä 
tiukkuudeltaan vertailukelpoisia."

Or. ro
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Tarkistus 93
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:
"2. Lokakuun 31 päivään 2014 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitettujen lukujen 
M0 ja F0 mukauttamiseksi uusien kolmen 
edeltävän kalenterivuoden aikana 
rekisteröityjen henkilöautojen 
keskimääräiseen massaan ja 
keskimääräiseen jalanjälkeen."

Or. en

Tarkistus 94
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 13 artiklan 3 kohtaan 
1 a alakohta seuraavasti:
"Jotta voidaan varmistaa, että todelliset 
toteutuneet päästöt otetaan 
asianmukaisesti huomioon ja että mitatut 
hiilidioksidiarvot ovat täysin 
vertailukelpoisia, komissio varmistaa 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, että ne 
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testimenetelmän osatekijät, jotka 
vaikuttavat merkittävästi mitattuihin 
hiilidioksidipäästöihin, määritellään 
tarkasti ja testijoustot poistetaan."

Or. en

Tarkistus 95
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta. b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3) Komissio aloittaa vuonna 2012 
vaikutusten arvioinnin tarkistaakseen 
vuoteen 2014 mennessä asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan 
säännösten mukaisesti mainitussa 
asetuksessa säädettyjä 
hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä 
soveltaakseen vuodesta 2021 lähtien 
tarkistettua mittausmenetelmää. Komissio 
tekee erityisesti aiheellisia ehdotuksia 
mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, 
että ne kuvastavat riittävästi ajoneuvojen 
todellisia hiilidioksidipäästöjä, ja 
sisällyttääkseen niihin sellaiset 12 
artiklassa määritetyt hyväksytyt 
innovatiiviset teknologiat, jotka saattavat 
vaikuttaa testisykliin. Komissio varmistaa, 
että näitä menettelyjä tarkistetaan 
myöhemmin säännöllisesti."

Or. de

Tarkistus 96
Alejo Vidal-Quadras
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 13 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 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 97
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 13 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. Komissio ottaa huomioon, mitä 
hyötyjä saataisiin, jos varmistettaisiin, että 
tyyppihyväksynnän 
hiilidioksidipäästöarvot kattavat päästöt, 
jotka johtuvat ajoneuvon tärkeimpien 
laitteiden energiankulutuksesta, ja esittää 
tarvittaessa tätä koskevia ehdotuksia,
jotka tulisivat voimaan vuoden 2020 
jälkeen."

Or. en
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Tarkistus 98
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio saattaa 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädettyjen päästötavoitteiden 
ja 11 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:

a) keinot, joiden avulla voidaan 
vuoteen 2025 mennessä saavuttaa pitkän 
aikavälin tavoitteena oleva taso 75 g 
CO2/km kustannustehokkaalla tavalla, 
edellyttäen että tämän tavoitteen 
toteutettavuus varmistetaan päivitetyn 
vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella;
b) tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Tämän uudelleentarkastelun ja sitä 
koskevan vaikutustenarvioinnin 
perusteella, johon on sisällytettävä 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, komissio tekee 
tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
tavalla, joka on kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.

Or. en
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Perustelu

Pitkän aikavälin tavoitteella autonvalmistajille ja autoteollisuuden alihankkijoille annetaan 
suunnittelu- ja investointivarmuus. Tekninen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys voi 
kuitenkin vaikuttaa pitkän aikavälin tavoitteen toteutumiseen. Tästä syystä vuoden 2025 
tavoitetta on syytä tarkastella uudestaan vuonna 2015.

Tarkistus 99
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o. 443/2009 
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä ehdotuksen
uusien henkilöautojen 
hiilidioksipäästötavoitteista vuoden 2020 
jälkeistä ajanjaksoa varten. Uusi raja-arvo 
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 
ei päästä sopimukseen 1 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä, ehdotus 
perustuu vakiintuneeseen (NECD) 
testisykliin.
Ehdotukseen uudeksi 
hiilidioksidipäästöjen raja-arvoksi on 
sisällytettävä myös
– uusien henkilöautojen koko elinkaaren 
hiilidioksidipäästöjen arviointi 
etenemissuunnitelmasta kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa annetun 
komission tiedonannon mukaisesti; 
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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 voimalaitteiden ja yhä matalampien kulutuslukemien 
ansiosta pakokaasupäästöt ovat nykyään alle puolet henkilöautojen hiilidioksidipäästöistä. 
Suurin osa niistä syntyy nykyisin valmistus- ja kierrätysvaiheissa. Useiden tulosten 
perusteella todelliset päästötasot ovat merkittävästi korkeampia kuin testisykleissä saadut 
lukemat.

Tarkistus 100
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten, 
jotta voidaan saavuttaa vuoteen 2025 
mennessä tavoite, joka vaihtelee välillä 
65 g CO2/km – 75 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 
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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 101
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten, 
mukaan lukien vuotta 2025 koskeva 
hiilidioksidipäästötavoite, jolla 
varmistetaan Euroopan unionin 
johtoaseman säilyminen 
polttoainetalouden ja 
hiilidioksidipäästöjen alalla. On erittäin 
tärkeää, että tämä tavoite asetetaan 
avoimella tavalla ja että se perustuu 
sidosryhmien laajaan kuulemiseen ja 
vaikutustenarviointiin eikä sitä pitäisi 
viivyttää vuoden 2014 jälkeiseen aikaan, 
jotta teollisuudelle voidaan tarjota 
suunnittelu- ja investointivarmuus. 

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevien standardien avulla 
polttoainetaloutta koskevien parannusten toteuttamista on voitu nopeuttaa huomattavasti ja 
näin EU on saavuttanut kansainvälisen huippuosaajan aseman. Muut markkinat ovat 
kuitenkin seuranneet perässä ja erityisesti Yhdysvallat on säännöstellyt uusien autojen 
kasvihuonekaasupäästöjä ja polttoainetaloutta vuoteen 2025. EU:n olisi seurattava tätä 
esimerkkiä ja vältettävä viivästyksiä lisävaatimusten asettamisessa siten, että se samalla 
varmistaa avoimen keskustelun.

Tarkistus 102
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee uudelleen 
aikaisintaan vuonna 2017 ja vasta sitten, 
kun uusi testisykli ja testimenettelyt on 
määritelty ja pantu täytäntöön ja 
ensimmäiset tulokset arvioitu kaikilta 
osin, päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten."

Or. en

Perustelu

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability.
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee uudelleen 
aikaisintaan vuonna 2017 ja vasta sitten, 
kun uusi testisykli ja testimenettelyt on 
määritelty ja pantu täytäntöön ja 
ensimmäiset tulokset arvioitu kaikilta 
osin, päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
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hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten."

Or. en

Perustelu

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 105
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten 
edellyttäen, että uusi testisykli otetaan 
huomioon.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vahvistaa mahdollisimman pian hiilidioksidipäästötavoitteet vuoden 2020 
jälkeistä ajanjaksoa varten. Tässä prosessissa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon uusi 
testisykli, sillä muutoin vaarana on, että prosessi kääntyy haitalliseksi. 
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Tarkistus 106
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2007 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2035 jälkeistä ajanjaksoa varten, 
mukaan lukien vuotta 2025 koskeva 
tavoite 70 g CO2/km.

Or. de

Tarkistus 107
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
 13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuotta 2025 ja vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Or. en
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Tarkistus 108
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään kohta seuraavasti:
"5 a. Näiden tavoitteiden on oltava 
yhtenäisiä unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
kustannustehokkaan kehityssuunnitelman 
kanssa."

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 entistä yksiselitteisemmin.

Tarkistus 109
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen 
muuttamiseksi, jotta niissä otettaisiin 
huomioon kaikki asetuksessa (EY) N:o 
715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 
692/2008 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen 
muuttamiseksi, jotta niissä otettaisiin 
huomioon kaikki asetuksessa (EY) N:o 
715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 
692/2008 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
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testimenettelyyn tehdyt muutokset, samalla 
kun varmistetaan, että erilaisia hyötyjä 
tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien 
vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja 
uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan 
vertailukelpoisia."

testimenettelyyn tehdyt muutokset. Näin 
toimiessaan komissio varmistaa, että 
kaikki uudesta testimenettelystä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen aiheutuvat 
poikkeukset 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, oikaistaan. 
Samalla varmistetaan, että erilaisia hyötyjä 
tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien 
vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja 
uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan 
vertailukelpoisia

Or. de

Tarkistus 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 a artiklan
mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen 
muuttamiseksi, jotta niissä otettaisiin 
huomioon kaikki asetuksessa (EY)
N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) 
N:o 692/2008 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn tehdyt muutokset, samalla 
kun varmistetaan, että erilaisia hyötyjä 
tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien 
vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja 
uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan 
vertailukelpoisia."

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastusmenettelyn mukaisesti liitteessä I 
olevien kaavojen muuttamiseksi, jotta 
niissä otettaisiin huomioon kaikki 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksessa (EY) N:o 692/2008 
tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen 
mittaamista koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn 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 111
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta 
Asetus (EY) N:o 443/2009
14 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien] valta 
antaa 8 artiklan 9 kohdan toisessa 
alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdassa, 13 
artiklan 2 kohdan kolmannessa 
alakohdassa ja 13 artiklan 7 kohdassa
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään 8 artiklan 9 kohdan toisessa 
alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdassa,
13 artiklan 2 kohdan kolmannessa 
alakohdassa ja 13 artiklan 7 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 
[tämän asetuksen voimaantulosta lukien].
Komissio toimittaa siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
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Asetus (EY) N:o 443/2009
14 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 9 
toisessa alakohdassa, 11 artiklan 8 
kohdassa, 13 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa ja 13 artiklan 7 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. ro

Tarkistus 113
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
14 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8 artiklan 9 kohdan 
toisessa alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdan, 
13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan 
ja 13 artiklan 7 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

Or. ro

Tarkistus 114
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta 
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Vuodesta 2020: c) Vuodesta 2020:

Autokannan 'keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen' määrittämiseksi 
käytetään yhtä seuraavista kaavoista:

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) i) Hiilidioksidipäästöt = 95 + 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

a = 0,0333. a = 0,0333.

ii) Hiilidioksidipäästöt = 95 + b × (F -
F0),
jossa
F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)
F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettu arvo
b = 60 prosenttia raja-arvokäyrän 
kaltevuudesta.

Or. en
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Perustelu

Jotta autonvalmistajien varmuus turvataan ja sallitaan tulevien tarkastelujen täysimääräinen 
joustavuus, jalanjälkeen perustuva kaava olisi otettava käyttöön vuoden 2020 tavoitetta 
varten ja sitä olisi sovellettava rinnakkain massaan perustuvan kaavan kanssa. Jos 
valmistajille annetaan mahdollisuus valita joko massaan tai jalanjälkeen perustuva tavoite, 
tämä alentaa heidän hiilidioksiditavoitteensa saavuttamista koskevia kustannuksia 
kokonaisuudessaan.

Tarkistus 115
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo miinus 81 kg

Or. pl

Perustelu

Ehdotus kyseisen arvon alentamiseksi 81 kilogrammalla perustuu seuraavaan laskutapaan: 
CO2 = 130 + a x (M - Mo), jossa CO2 (yhtälön vasen puoli) vastaa 95:ää grammaa 
kilometrillä, a = 0,0457, and M0 = 1372 kg. Tämä tarkoittaa, että M = 1291 kg. Uudessa 
yhtälössä M = 1291 kg olisi oltava lähtökohta uusille hiilidioksidipäästövähennyksille eli M0 
= 1291 kg.

Tarkistus 116
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) Hiilidioksidipäästöt = 80 + a × (F – F0 )
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)
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Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä koskevan vaikutustenarvioinnin makrotaloudellisen mallintamisen 
perusteella voidaan osoittaa, että säästöt, jotka syntyisivät EU:n öljymenojen vähenemisestä 
vuoden 2020 tavoitteen saavuttamisen ansiosta, kasvattaisivat BKT:tä arviolta 12 miljardilla 
eurolla. Jos vuoden 2020 tavoitteita korotettaisiin, luku olisi vielä suurempi.

Tarkistus 117
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) F = ajoneuvon jalanjälki 
neliömetreinä (m²)
(Ajoneuvon massa korvataan jalanjäljellä 
koko tekstissä.)

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää 
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki sitä vastoin (raideväli kertaa akseliväli) on 
parempi hyödyllisyyden parametri: se on neutraalimpi ja vakaampi, ja siinä otetaan 
paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Autonostajat voivat valita auton sen koon mutta 
eivät sen painon perusteella. Jalanjälkeen perustuvalla sääntelyllä annettaisiin valmistajille 
täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan ja näin myös alennettaisiin heidän 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista koskevia kustannuksia kokonaisuudessaan.

Tarkistus 118
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettu arvo

Or. en

Tarkistus 119
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a = 0,0333. a = kaltevuus vastaa 60 prosenttia 
vuoden 2009 autokantaan perustuen

Or. en

Perustelu

60 prosenttia perustuu komission vaikutustenarviointiin, jolla autonvalmistajat voivat jakaa 
rasitusta mahdollisimman tasapuolisesti.

Tarkistus 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Tarkistus 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 a kohta (uusi)Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
"c a) Vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 65 + a × (M – M0)
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = *
(*vastaa 60 prosentin kaltevuutta)"

Or. en

Tarkistus 122
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
"c a) Vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 60 + a × (F – F0 ),
jossa
F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)
F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettu arvo
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a = kaltevuus vastaa 60 prosenttia"

Or. en

Perustelu

Marraskuussa 2012 julkaistussa Ricardo–AEA:n tutkimuksessa, jossa selvitettiin 
henkilöautojen ja pakettiautojen mahdollisia hiilidioksidipäästötavoitteita vuodeksi 2025 
Euroopassa, osoitetaan, että autoille asetettavalla 60 gramman tavoitteella vuoteen 2025 
mennessä, nopeutettaisiin erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien tekniikoiden 
käyttöönottoa. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa käyttämällä yksinomaan tavanomaisia 
autoja ja hybridiautoja, jollei autojen kokoa ja niiden hiilidioksidipäästöjä vähennetä. Siksi 
tarvitaan erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia ajoneuvoja koskevia ohjeita.

Tarkistus 123
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
"c a) Vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 75 + a × (M – M0)
jossa
M = ajoneuvon massa 
kilogrammoina (kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = arvo vastaa 60 prosentin kaltevuutta"

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoitteella autonvalmistajille ja autoteollisuuden alihankkijoille annetaan 
suunnittelu- ja investointivarmuus. Vuonna 2008 pitkän aikavälin tavoite asetettiin 12 vuotta 
aikaisemmin. Näin olisi toimittava myös nyt. 75 gramman tavoitteella varmistettaisiin, että 
tavanomaisia ajoneuvoja kehitetään edelleen, eikä se edellyttäisi erittäin kehittyneiden 
tekniikoiden, kuten sähköautojen, laajaa yleistymistä markkinoilla.
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