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LYHYET PERUSTELUT

1. Asetusluonnos perustuu olettamukselle, että kevyiden hyötyajoneuvojen 
polttoainekulutusta pienentämällä voidaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjen 
kokonaismäärää ja samalla lieventää ilmastonmuutosta.

2. Ehdotuksessa määritellään uusien kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästörajat 
Euroopan unionissa. Valmistaja tai maahantuoja joutuu maksamaan sakkoja, jos se ei 
noudata vaatimuksia tietyn ajan kuluttua.

3. Euroopan komission tarkoituksena on varmistaa, että valmistajat tuovat markkinoille 
uusia ajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät. Näin käyttäjät voivat uusia 
ajoneuvokantaansa ja pienentää osaltaan liikenteen hiilidioksidijalanjälkeä.

4. Seuraavista syistä on kuitenkin kyseenalaista, mahdollistaako ehdotus tämän tavoitteen 
saavuttamisen:
i) "Ilmastonmuutoksena" tunnetun kehityssuuntauksen ja ihmisten toiminnan (kuten 

liikenne) välinen suhde on yleisesti tunnustettu, mutta sitä ei kuitenkaan vielä ole 
osoitettu kiistattomasti.

ii) Hiilidioksidipäästöjen määrä riippuu paljolti ajoneuvojen polttoainekulutuksesta 
eikä sen vuoksi liity ainoastaan moottoritekniikkaan vaan myös muihin tekijöihin 
(renkaat, polttoaineen laatu) ja ajoneuvon käyttöolosuhteisiin (infrastruktuurin 
laatu, nopeus, ruuhkat, kuorman paino jne.).

iii) Siksi keskittyminen ainoastaan tekniikkaan ei välttämättä tuo toivottuja tuloksia. 
iv) Ehdotus on laadittu käyttäen mallina henkilöautoja koskevaa asetusta 

(EY) N:o 443/2009 eikä siinä oteta riittävästi huomioon henkilöautojen ja 
kevyiden ajoneuvojen välisiä eroja. Itse asiassa ehdotus on henkilöautoasetusta 
kunnianhimoisempi: aikataulu on tiukempi ja seuraamukset kovemmat 
(120 euroa ja vastaavasti 95 euroa).

v) Ehdotetuissa toimissa keskitytään talouden tarjontapuoleen, kun taas niissä ei 
kannusteta parempien kevyiden hyötyajoneuvojen kysyntää (talouden 
toimijoiden/ostajien kannusteet) eikä etsitä ratkaisuja muihin tärkeisiin 
polttoainekulutukseen vaikuttaviin tekijöihin.

vi) Autoteollisuuden on investoitava enemmän uuden tekniikan kehittämiseen, jotta 
voitaisiin saavuttaa asetettu tavoite vähentää hiilidioksidin päästöjä 
175 grammaan kilometriltä vuoteen 2016 ja 135 grammaan kilometriltä 
vuoteen 2020 mennessä.

vii) Nämä investoinnit eivät vaikuta ainoastaan ajoneuvojen hintoihin (jopa 
10 prosentin hinnannousu) ja edullisuuteen siten, että niiden hankkimisesta tulee 
vähemmän houkuttelevaa talouden toimijoille (minkä vuoksi ne joutuvat 
käyttämään nykyisiä polttoainekulutukseltaan ja hiilidioksidipäästöiltään 
huonompia ajoneuvoja, mikä joissakin maissa voi johtaa jopa käytettyjen autojen 
tuonnin lisääntymiseen),

viii) vaan autoteollisuus joutuu vaikeuksiin myös, koska uusien autojen kysyntä on 
nopeasti vähentynyt talouden kriisin johdosta ja sen vuoksi mahdolliset pakolliset 
investoinnit uuteen tekniikkaan tuottavat vaikeuksia ja huonontavat alan 
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kannattavuutta (erityisesti vuoteen 2020 mennessä saavutettava tavoite vähentää 
päästöjä 135 grammaan kilometriltä).

ix) Lisäksi autoteollisuuden on jo nyt ohjattava suuri osuus tutkimukseen ja 
kehittämiseen käyttämistään varoista Euro 5 ja Euro 6 -tavoitteiden 
saavuttamiseen.

5. On varsin kyseenalaista, saavutetaanko toimenpiteillä alkuperäinen "ilmastomuutoksen" 
ehkäisyä koskeva tavoite ja ovatko ehdotetut tavoitteet ja aikataulut realistisia ja 
toteutettavissa olevia.

6. On otettava huomioon seuraavat seikat: 

i) asetukset N:o 2007/46, 715/2007 ja 443/2009
ii) alan suhteellisen pieni osuus hiilidioksidin kokonaispäästöistä
iii) tarve parantaa polttoainetehokkuutta ja siten vähentää liikenteen 

hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ilman laatua
iv) alan nykyiset vapaaehtoiset sitoumukset (kuten kansainvälisen 

maatiekuljetusliiton päätös sitoutua vapaaehtoisesti vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä)

v) yleinen kehitys tällä erittäin kilpaillulla alalla polttoainetehokkuuden 
parantamiseksi talouden toimijoiden kysynnän mukaisesti

vi) kevyiden hyötyajoneuvojen jo nykyisellään optimoitu polttoainekulutus ja siitä 
johtuva lisäparannusmahdollisuuksien vähäisyys

vii) kevyiden hyötyajoneuvojen erityinen tuotantosykli (keskimäärin 10 vuotta), joka 
on pidempi kuin henkilöautoilla

viii) vaara sellaisten kevyiden hyötyajoneuvojen luokkien katoamisesta, jotka eivät 
ole tavoitteiden mukaisia, koska käyttäjät hankkivat useampia päästöiltään 
vähäisempiä ajoneuvoja sellaisten suurempien ajoneuvojen sijasta, joita ei enää 
valmisteta, koska ne eivät ole vaatimusten mukaisia

ix) esimerkiksi poliisin ja pelastuslaitoksen käyttämien kevyiden erityisajoneuvojen 
tai muiden yleishyödyllisiin tarkoituksiin käytettyjen erityisajoneuvojen 
vaikeudet täyttää vaatimukset

x) talouden lama ja sen ankarat vaikutukset autoteollisuuteen ja sen tuotteiden 
käyttäjiin

xi) tarve pikemminkin tukea alaa (valmistajia) kuin saattaa se epäedulliseen asemaan 
esittämällä työläitä toimenpiteitä (tai jopa sakkoja)

xii) tarve pikemminkin tukea yrityksiä (käyttäjiä) kuin aiheuttaa lisäkustannuksia 
kyseenalaisilla poliittisilla toimilla

xiii) lisäkannusteiden tarve polttoainetehokkuudeltaan parempien ajoneuvojen 
kysynnän ja käytön edistämiseksi

xiv) vaara autoteollisuuden ja sen läheisten alojen kuormittumisesta käytännön 
rasitteilla innovatiivisten mutta epätarkoituksenmukaisten toimien seurauksena 

xv) liikenne- ja matkailuvaliokunnan rooli liikkuvuuden edistämisessä Euroopan 
unionissa.
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Valmistelijan ehdotuksen pääkohdat ovat näin ollen seuraavat:

 asetuksen voimaantuloa lykätään (tavoitetta vähentää päästöjä 175 gramman 
kilometriltä lykätään kolmella vuodella)

 vuotta 2020 koskevaa tavoitetta vähentää päästöjä 135 grammaan kilometriltä 
pienennetään 162 grammaan

 liikapäästömaksujen tuottoja käytetään sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, joiden
tavoitteena on vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia 

 superbonusjärjestelmän tehostamiseksi yhdenmukaistetaan kevyitä hyötyajoneuvoja ja 
henkilöajoneuvoja koskevia seuraamuksia ja esitetään myös joitakin muita 
tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon ja 
asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota 
sovellettaisiin vuodesta 2020 alkaen.

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon ja 
asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi myös kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota 
sovellettaisiin vuodesta 2022 alkaen. 
Keskimääräinen päästötavoite 135 g 
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CO2/km olisi saavutettava vuoteen 2022 
mennessä. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi. 
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästösakko kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Sakon suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästösakkomekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 säädetty mekanismi. 
Liikapäästösakoista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.
(Tarkistuksen tarkoituksena on korvata 
sana "maksu" sanalla "sakko". Tämä pätee 
koko tekstiin.)

Perustelu
Tarkistuksen tarkoituksena on korvata sana "maksu" sanalla "sakko". Tämä pätee koko 
tekstiin (johdanto-osan 23 ja 26 kappaleet ja 6, 8, 10 ja 12 artiklat).
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Komission olisi harkittava 
tarvittaessa tyyppihyväksyntäsäädösten 
tarkistamista, jotta valmistuneiden 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästö- ja 
polttoainetehokkuusarvojen 
asianmukaisuus voidaan varmistaa.

Perustelu

Ottaakseen huomioon monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien 
ajoneuvojen erityistilanteen – eli sen että ne ensivalmistusvaiheessa jätetään keskeneräisiksi 
ja eri valmistaja tekee ne sitten valmiiksi yhdessä tai useammassa lisävalmistusvaiheessa –
komissio on esittänyt muutossuosituksia alkuperäiseen ehdotukseen. Tämä tarkistus ilmentää 
näitä suosituksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien tuottama 
hyöty ympäristönsuojelulle, energian 
kulutukselle, moottorin ja renkaiden 
kulumiselle ja liikenneturvallisuudelle 
auttaa saavuttamaan tämän asetuksen 
tavoitteet.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
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hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

Perustelu

Toisin kuin raskaissa hyötyajoneuvoissa kevyissä hyötyajoneuvoissa ei ole tällä hetkellä 
nopeudenrajoittimia. Nopeudenrajoittimilla voidaan rajoittaa erittäin kustannustehokkaasti 
polttoainekulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja myötävaikuttaa liikenneturvallisuuteen. 
Direktiivin 92/6/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/85/EY, 
soveltamisalaa on laajennettava, jotta kevyet hyötyajoneuvot sisällytetään direktiivissä 
vahvistettuihin vaatimuksiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2022 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(a) 'keskimääräisillä hiilidioksidipäästöillä' 
kaikkien tietyn valmistajan valmistamien 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen keskiarvoa;

(a) 'keskimääräisillä hiilidioksidipäästöillä' 
kaikkien tietyn valmistajan valmistamien 
2 artiklassa tarkoitettujen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
keskiarvoa;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'hiilidioksidipäästöillä' kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä, jotka on 
mitattu asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti ja määritelty 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa CO2-
päästöjen massaksi (yhdistetty);

(f) ’hiilidioksidipäästöillä’ kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä, jotka on 
mitattu asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti ja määritelty valmiin tai 
valmistuneen ajoneuvon
vaatimustenmukaisuustodistuksessa CO2-
päästöjen massaksi (yhdistetty);

Perustelu

Ottaakseen huomioon monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien 
ajoneuvojen erityistilanteen komissio on esittänyt muutossuosituksia alkuperäiseen 
ehdotukseen. Tämä tarkistus ilmentää näitä suosituksia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat tekniset vaatimukset.
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Perustelu

Lainsäädäntöehdotus kattaa valmistuneet ajoneuvot.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(g b) ’jalanjäljellä’ akseliväliä kerrottuna 
raidevälillä sellaisina kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/ETY 
liitteessä I olevassa 2,1 ja 2,3 kohdassa.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy liitteen I B osan 5 kohtaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos valmistuneen ajoneuvon päästöarvoja 
ei ole saatavilla, perusajoneuvon 
valmistajan on käytettävä perusajoneuvon 
päästöarvoja sen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämisessä.

Perustelu

Ottaakseen huomioon monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien 
ajoneuvojen erityistilanteen komissio on esittänyt muutossuosituksia alkuperäiseen 
ehdotukseen. Tämä tarkistus ilmentää näitä suosituksia.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 alakohta – 1, 2 ja 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 50 prosenttia vuonna 2014,

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 75 prosenttia vuonna 2015,
– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Superbonukset Superbonukset ja taloudelliset 
kannustimet

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa on laajennettava kevyen hyötyajoneuvokannan uudistamisen 
edistämiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jäsenvaltiot voivat säätää 
taloudellisista kannustimista, joita 
sovelletaan sellaisiin sarjavalmisteisiin 
moottoriajoneuvoihin, jotka ovat tämän 
asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.
Näitä kannustimia voidaan soveltaa 
kaikkiin jäsenvaltion markkinoille 
myytäväksi saatettuihin uusiin 
ajoneuvoihin, jotka ennen liitteessä I 
säädettyjä ajankohtia ovat vähintään 
liitteessä I vahvistettujen 
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päästötavoitteiden mukaisia, ja 
kannustimien voimassaolon on päätyttävä 
kyseisessä liitteessä mainittuina 
ajankohtina.

Perustelu

Ajoneuvokantaa on uudistettava tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
taloudellisia kannustimia, jotka koskevat 
käytössä olevien ajoneuvojen jälkikäteen 
varustamista ja sellaisten ajoneuvojen 
romuttamista, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia.

Perustelu
Ajoneuvokantaa on uudistettava tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – -1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Edellä 1 a ja 1 b kohdassa 
tarkoitettujen taloudellisten kannustimien 
arvo kunkin ajoneuvotyypin osalta ei saa 
ylittää ajoneuvoon liitteen I sisältämien 
päästötavoitteiden noudattamiseksi 
asennetuista teknisistä laitteista 
aiheutuvia lisäkustannuksia ajoneuvoon 
asentamisesta aiheutuvat kulut mukaan 
luettuina.
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Perustelu

Taloudelliset kannustimet on liitettävä ajoneuvoon päästörajojen noudattamiseksi 
asennetuista teknisistä laitteista aiheutuviin lisäkustannuksiin. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – -1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 d. Edellä 1 a ja 1 b kohdassa 
tarkoitettujen taloudellisten kannustimien 
käyttöönottoa tai muuttamista koskevista 
suunnitelmista on ilmoitettava komissiolle 
hyvissä ajoin.

Perustelu

Komission tehtävänä on koordinoida toimintaa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale – 1, 2 ja 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015, 

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2016, 

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2018. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Nopeusrajoitukset

Kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien 
on varmistettava vuodesta 2018 alkaen, 
että kaikkiin tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin, 2 artiklassa 
tarkoitettuihin hyötyajoneuvoihin on 
asennettu nopeudenrajoitin, jossa 
enimmäisnopeudeksi on asetettu 
120 kilometriä tunnissa.

Perustelu

Toisin kuin raskaissa hyötyajoneuvoissa kevyissä hyötyajoneuvoissa ei ole tällä hetkellä 
nopeudenrajoittimia. Nopeudenrajoittimilla voidaan rajoittaa erittäin kustannustehokkaasti 
polttoainekulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja myötävaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. 1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
1 päivästä tammikuuta 2014 tai sitä 
seuraavina kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio toimii tiukasti
ja määrää jokaiselle valmistajalle tai, kun 
on kyse yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2014 vuoteen 2018
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i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km: i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 45 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

((Päästöylitys – 3) × 95 euroa + 45 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä. 

Perustelu

Päästöylitysmaksujen olisi oltava johdonmukaisia asetuksen (EY) N:o 443/2009 
(henkilöautojen hiilidioksidipäästöt) mukaisten maksujen kanssa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Vuodesta 2019 alkaen: (b) Vuodesta 2019 alkaen:

(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

(Päästöylitys × 95 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt –
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ansiosta saavutetut 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset –
ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
kalenterivuodeksi tai siksi kalenterivuoden 
osaksi, jota 4 artiklan mukainen velvoite 
koskee, asetetun päästötavoitteen, 
pyöristettynä lähimpään kolmeen 
desimaaliin; ja

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt 
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ja 5 a artiklan mukaisten 
nopeusrajoittimien käytön ansiosta 
saavutetut hiilidioksidipäästöjen 
vähennykset ylittävät valmistajalle 
kyseiseksi kalenterivuodeksi tai siksi 
kalenterivuoden osaksi, jota 4 artiklan 
mukainen velvoite koskee, asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; ja
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina, ja niitä 
käytetään ainoastaan sellaisten 
innovatiivisten teknologiahankkeiden 
rahoittamiseen, joilla edistetään 
liikenteen kielteisten 
ympäristövaikutusten vähentämistä.

Perustelu

Liikapäästömaksujen tuottoja olisi käytettävä ainoastaan alan ympäristöystävällisyyden 
parantamiseen tähtäävään tutkimukseen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Alle 22 000 uutta yhteisössä rekisteröityä 
kevyttä hyötyajoneuvoa kalenterivuotta 
kohden valmistava valmistaja voi hakea 
poikkeusta liitteen I mukaisesti lasketusta 
päästötavoitteesta, jos se:

Alle 25 000 uutta yhteisössä rekisteröityä 
kevyttä hyötyajoneuvoa kalenterivuotta 
kohden valmistava valmistaja voi hakea 
poikkeusta liitteen I mukaisesti lasketusta 
päästötavoitteesta, jos se:

Perustelu

Koska pienvalmistajien kokonaisosuus kevyiden hyötyajoneuvojen markkinoista on 
ainoastaan 5 prosenttia, valmistelija ehdottaa, että 22 000 rekisteröidyn ajoneuvon (joka 
vastaa 1 prosenttia EU:n kevyiden ajoneuvojen markkinoiden myynnistä) rajaa nostetaan 
25 000 ajoneuvoon (keskimäärin 1,4 prosenttia myynnistä). Tämä olisi edelleen vähemmän 
kuin hiilidioksidin päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille annetun asetuksen 
(EY) N:o 443/2009 mukainen luku (joka vastaa 2 prosenttia kokonaismyynnistä). Tämä 
antaisi talouden elpyessä enemmän joustovaraa pienvalmistajille.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se kuuluu sidossuhteessa olevien 
valmistajien ryhmään, joka vastaa yhteensä 
alle 22 000 uudesta yhteisössä 
rekisteröitävästä kevyestä 
hyötyajoneuvosta kalenterivuotta kohden; 

(b) se kuuluu sidossuhteessa olevien 
valmistajien ryhmään, joka vastaa yhteensä 
alle 25 000 uudesta yhteisössä 
rekisteröitävästä kevyestä 
hyötyajoneuvosta kalenterivuotta kohden; 

Perustelu

Koska pienvalmistajien kokonaisosuus kevyiden hyötyajoneuvojen markkinoista on 
ainoastaan 5 prosenttia, valmistelija ehdottaa, että 22 000 rekisteröidyn ajoneuvon (joka 
vastaa 1 prosenttia EU:n kevyiden ajoneuvojen markkinoiden myynnistä) rajaa nostetaan 
25 000 ajoneuvoon (keskimäärin 1,4 prosenttia myynnistä). Tämä olisi edelleen vähemmän 
kuin hiilidioksidin päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille annetun asetuksen 
(EY) N:o 443/2009 mukainen luku (joka vastaa 2 prosenttia kokonaismyynnistä). Tämä 
antaisi talouden elpyessä enemmän joustovaraa pienvalmistajille.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) päästötavoite, joka on valmistajan 
vähennysvalmiuksien mukainen, mukaan 
luettuina taloudelliset ja tekniset 
mahdollisuudet vähentää valmistajan 
hiilidioksidipäästöjä, ja jossa otetaan 
huomioon valmistetun kevyen 
hyötyajoneuvotyypin markkinoiden 
ominaisuudet.

(d) päästötavoite, joka on valmistajan 
vähennysvalmiuksien ja alan keskiarvon
mukainen, mukaan luettuina taloudelliset ja 
tekniset mahdollisuudet vähentää 
valmistajan hiilidioksidipäästöjä, ja jossa 
otetaan huomioon valmistetun kevyen 
hyötyajoneuvotyypin markkinoiden 
ominaisuudet.

Perustelu

Jotta hiilidioksidin päästöjä voitaisiin vähentää 175 grammaan kilometriltä, alan 
valmistajilta vaadittava keskimääräinen päästövähennys on 14 prosenttia, kun taas tiettyjen 
pienvalmistajien olisi selviydyttävä tähän verrattuna yli kaksinkertaisista vähennyksistä. Jotta 
pienvalmistajia ei kohdeltaisi syrjivästi, alan keskiarvoa tulisi käyttää yhtenä perusteena, joka 
otetaan huomioon poikkeusta hyväksyttäessä.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan 
2 kohdan mukaisia säännöksiä ja ne
pohjautuvat seuraaviin innovatiivisia 
teknologioita koskeviin perusteisiin:

Perustelu

Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevan asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan 
2 kohdassa todetaan, että komissio hyväksyy vuoteen 2010 mennessä tällaisten innovatiivisten 
teknologioiden hyväksymismenettelyä koskevat yksityiskohtaiset määräykset.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Lokakuun 31 päivään 2016 mennessä sekä 
sen jälkeen joka kolmas vuosi hyväksytään 
toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi siinä 
tarkoitetun luvun M0 mukauttamiseksi 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen kolmen 
edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen 
massaan.

Lokakuun 31 päivään 2016 mennessä sekä 
sen jälkeen joka kolmas vuosi hyväksytään 
toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi siinä 
tarkoitetun luvun M0 mukauttamiseksi 
uusien kolmen edeltävän kalenterivuoden 
aikana rekisteröityjen kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiseen 
massaan.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 2020
mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 2022
mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa vuoteen 2015
mennessä liitteessä II olevan B osan 7 
kohdassa esitetyn menetelmän, jolla
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt, ja esittää tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen liitteen II muuttamisesta.

7. Komissio vahvistaa tarvittaessa 
vuoteen 2014 mennessä menettelyn, jonka 
mukaisesti määritetään valmistuneiden 
ajoneuvojen asianmukaiset 
hiilidioksidipäästö- ja 
polttoaihetehokkuusarvot.

Perustelu

Ottaakseen huomioon monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien 
ajoneuvojen erityistilanteen komissio on esittänyt muutossuosituksia alkuperäiseen 
ehdotukseen. Tämä tarkistus ilmentää näitä suosituksia.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A kohta – 3 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidipäästöt; ii) hiilidioksidipäästöt ja 11 artiklan 
mukaisten innovatiivisten teknologioiden 
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avulla aikaan saatujen päästövähennysten 
osuus;

Perustelu

Tekstin johdonmukaisuus.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistuneiden ajoneuvojen päästöt 
määritellään direktiivin 2004/3/EY 
mukaisesti. Jos kyseistä arvoa ei ole 
saatavilla, valmistuneen ajoneuvon 
päästöjen katsotaan olevan 
samansuuruiset kuin kaikkien niiden 
valmistuneiden ajoneuvojen päästöjen 
korkein arvo, jotka ovat samantyyppisiä 
ajoneuvoja kuin valmistuneen ajoneuvon 
pohjana oleva keskeneräinen ajoneuvo ja 
jotka on rekisteröity EU:ssa samana 
seurantavuonna; tällöin ajoneuvotyyppi 
määritellään direktiivin 2007/46/EY 
artiklan mukaisesti. Jos kaikkien 
valmistuneiden ajoneuvojen päästöillä on 
yli kolme arvoa, käytetään toiseksi 
korkeinta päästöarvoa.

Poistetaan.

Perustelu

Ottaakseen huomioon monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien 
ajoneuvojen erityistilanteen komissio on esittänyt muutossuosituksia alkuperäiseen 
ehdotukseen. Tämä tarkistus ilmentää näitä suosituksia.
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