
AD\931492FI.doc PE504.115v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2012/0190(COD)

28.3.2013

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 
N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien 
keinojen määrittelemiseksi
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

Valmistelija: Eider Gardiazábal Rubial



PE504.115v02-00 2/21 AD\931492FI.doc

FI

PA_Legam



AD\931492FI.doc 3/21 PE504.115v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Jotta vuodeksi 2020 henkilöautoille asetettu päästötaso 95 g CO2/km voidaan saavuttaa, 
polttoaineen vuosikulutusta on laskettava 27 prosentilla vuoden 2015 tavoitteesta, joka on 
130 g. Tavoitteen odotetaan kannustavan tutkimusta ja innovointia autoteollisuudessa, 
edistävän vihreää kasvua ja työllisyyttä ja parantavan EU:n teollisuuden kansainvälistä 
kilpailukykyä ja vähentävän samalla unionin riippuvuutta tuontiöljystä. 

Koska säädösehdotuksen tavoitteita tuetaan laajasti, lausunnon valmistelija ehdottaa vain 
muutamia tarkistuksia, joilla lujitetaan säädöksen tavoitteita:

i) Vuoden 2020 jälkeinen tavoite

Komission ehdotuksen heikkoutena on vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan näkemyksen 
puute. Vaikka ei ehkä olekaan mahdollista ennustaa tarkasti, miten tekniikka kehittyy vuoteen 
2025 mennessä, vuodeksi 2025 asetettava tavoite a) antaisi autoteollisuudelle suunnittelu- ja 
investointivarmuutta, b) edistäisi erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen 
markkinoita, c) säilyttäisi EU:n maailmanlaajuisen johtavan aseman puhtaampien 
polttoainetehokkaiden autojen valmistajana ja d) lähettäisi selkeän poliittisen viestin, että 
päästövähennyksiä on jatkettava. Euroopan parlamentille tarjoutuu tilaisuus ohjata vuoden 
2020 jälkeisestä ajasta käytävää keskustelua.

Valmistelija ehdottaa vuodeksi 2025 tavoitetta, joka vaihtelee välillä 65 g CO2/km –
75 g CO2/km. Komission olisi ehdotettava täsmällistä tavoitetta lainsäädäntöehdotuksessa, 
joka olisi esitettävä vuoden 2014 loppuun mennessä, koska vähäpäästöisten teknologioiden 
odotetaan saavan jalansijaa markkinoilla. Olisi pantava merkille, että Yhdysvalloissa 
vuoden 2025 tavoite on jo asetettu.

ii) Vaihtoehtoinen järjestelmä superbonuksille 

Komission ehdotuksessa vuosina 2020–2023 otetaan käyttöön superbonusjärjestelmä autoille, 
joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km. Superbonuksissa sovellettava kerroin on 
1,3, ja niitä voidaan myöntää järjestelmän voimassaoloaikana yhteensä enintään 
20 000 ajoneuvolle valmistajaa kohden. Superbonuksien heikkoutena on se, että vaikka ne 
kannustavat autonvalmistajia tuottamaan enemmän erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja, 
bonusten ansiosta ne voivat myös myydä enemmän autoja, jotka saastuttavat paljon, ja alentaa 
näin hiilidioksidipäästötavoitettaan.

Valmistelija ehdottaa superbonuksille vaihtoehtoista järjestelmää, jolla pyritään helpottamaan 
ja nopeuttamaan erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen saattamista 
unionin markkinoille kannustamalla ja palkitsemalla valmistajia, jotka ovat investoineet 
vähäpäästöisiin teknologioihin. Valmistajat, jotka myyvät yli 5 prosenttia sellaisia autoja, 
joiden päästöt ovat vähemmän kuin 50 g CO2/km, palkitaan lisäämällä niiden tavoitteeseen 
2 g (eli 97 g eikä 95 g CO2/km), kun taas niiden valmistajien tavoitteesta, joiden myynnissä 
osuus on vähemmän kuin 4 prosenttia, vähennetään 1 g.
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iii) Hyötyparametriksi massa vai jalanjälki

Vaikka ajoneuvon painolla on valtava vaikutus polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin, massaan perustuva hyötyparametri on säilytetty komission 
ehdotuksessa. Vaikutustenarviointi osoittaa, että jos hyötyparametriksi valitaan massan sijasta 
jalanjälki, saadaan kustannushyötyä, sillä massan pitäminen hyötyparametrina ei kannusta 
keventämistä riittävästi. Jos hyötyparametrina taas käytetään jalanjälkeä, vääristyneet 
kannustimet muuttaa auton suunnittelua ovat rajallisemmat. Jalanjälki hyötyparametrina 
antaisi erityisesti mahdollisuuden käyttää keveyttä vaihtoehtoisena tapana täyttää 
vaatimukset.

Vaikka jalanjäljen käytöstä saadaankin etua, hyötyparametrin vaihtaminen olisi vastoin 
suunnitteluvarmuutta koskevaa tavoitetta, sillä valmistajat ovat mitä todennäköisimmin 
suunnitelleet sen, miten täyttää vaatimukset vuoteen 2020 mennessä, nykyisen parametrin 
säilymisen perusteella. Tästä syystä valmistelija ehdottaa kaksoisjärjestelmää, jossa 
jalanjälkeä voidaan käyttää hyötyparametrina vaihtoehtona massalle vuodesta 2016 lähtien. 
Jos valmistajille annetaan mahdollisuus valita joko massa tai jalanjälki, tämä alentaa 
vuoden 2020 tavoitteen saavuttamisesta niille aiheutuvia yleiskustannuksia. 

iv) Tyyppihyväksynnän mukaisten ja todellisten hiilidioksidipäästöjen väliset 
poikkeavuudet (testisykli)

Suurena huolenaiheena ovat uusien henkilöautojen tyyppihyväksynnän mukaisten ja 
todellisten päästöjen kasvavat erot. Alan kirjallisuudesta sekä tyyppihyväksyntäviranomaisilta 
ja testauslaitoksilta saaduista tiedoista käy ilmi, että uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi käytetään yhä enemmän joustoa. Henkilöautojen kohdalla arvioidaan, että 
jouston käyttö on viime vuosikymmenellä johtanut siihen, että tyyppihyväksyttyjen uusien 
autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 11 prosentilla (vaihteluvälillä 6–
16 prosenttia), ja niiden osuus on vähintään yksi kolmasosa kaudella 2002–2010 saavutetuista 
vähennyksistä (9,3 g/km kokonaisvähennyksestä, joka on 26,8 g/km).1

Jouston lisääntyneen käytön mahdollinen vaikutus on merkittävä muutenkin kuin sääntelyn 
kannalta. Sellaiset tyyppihyväksyntätesteissä saavutetut vähennykset, jotka eivät johdu 
ajoneuvojen teknologian kehityksestä, eivät vähennä polttoaineen kulutusta todellisessa 
ajossa. Tämä merkitsee sitä, että ajoneuvot eivät tuo loppukäyttäjille luvattuja vähennyksiä 
polttoainekustannuksissa, vaan johtaa kuluttajia harhaan. Kuluttajien pettymys todelliseen 
polttoaineenkulutukseen saattaa loppujen lopuksi johtaa siihen, että unionin politiikka 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ei saa entisenkaltaista tukea. Lisäksi se, että valmistajat 
käyttävät joustoa vaihtelevasti, voi johtaa epäreiluun kilpailuun.

                                               
1 Ks. komission teettämät tutkimukset: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
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Valmistelija korostaa, että on tarkistettava asetusta (EY) N:o 715/20071, jotta voidaan 
varmistaa, että testimenetelmissä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon todellisessa ajossa 
liikenteessä syntyvät päästöt. Esitetyillä tarkistuksilla puututaan tähän kysymykseen.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 teettämissä 
tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä enenevässä 
määrin joustoa, ja että nämä ovat 
johtaneet väitettyihin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka 
eivät johdu teknologian kehityksestä ja 
joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa 
liikenteessä. Asetusta (EY) N:o 715/2007 

                                               
1 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 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007
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olisi tämän vuoksi tarkasteltava uudelleen 
mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään 
vuoden 2014 loppuun mennessä, jotta 
voidaan varmistaa, että testimenettelyjen 
perusteella saadaan täsmällinen kuva 
tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa 
syntyvistä päästöistä. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jotta erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat 
ajoneuvot ja/tai sähköautot saisivat 
nopeammin jalansijaa markkinoilla, on 
tarpeen kehittää kaikkialla unionissa 
asianmukainen infrastruktuuri 
vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön 
toimittamiseksi ajoneuvoille ja myös tiheä 
latauspisteiden verkosto kaikissa 
asianmukaisissa paikoissa, joissa on 
pitkään pysäköitynä paljon sähköautoja, 
kuten liityntäpysäköintipaikoilla. 
Sähköautojen olisi ensisijaisesti 
varastoitava tuuli- ja/tai 
aurinkoenergialla tuotettua 
ylijäämäsähköä. Lisäksi olisi otettava 
Euroopan laajuisesti käyttöön 
vaihdettavat rekisterikilvet, jotta lyhyillä 
matkoilla voidaan käyttää enemmän 
työmatkasähköautoja. 

Perustelu

Sähköautot ovat erityisen järkevä tapa varastoida tuuli- ja/tai aurinkoenergialla tuotettua 
ylijäämäsähköä. Asianmukaisesta infrastruktuurista on kuitenkin puutetta. Tämän lisäksi 
voitaisiin Saksan ja Itävallan tapaan käyttää vaihdettavia rekisterikilpiä, joilla ihmisiä 
kannustetaan ostamaan pieni sähköauto päivittäisiä työmatkoja varten samalla kun he 
säilyttävät suuremman auton perheen vapaa-ajanmatkoja varten.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 
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 hyödyn mukaan 
määriteltyjen päästötavoitteiden 
noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn 
liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja 
näiden valmistajien myymien autojen 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 
saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 
1 000 uutta henkilöautoa valmistaviin 
autojenvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Perustelu

Suuren hallinnollisen taakan vuoksi poikkeusta olisi sovellettava ainoastaan hyvin pieniin 
valmistajiin eli sellaisiin, jotka tuottavat alle 1 000 henkilöautoa vuodessa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 

(8) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ 
etenee Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission puitteissa 
kehitettävän World Light Duty Test 
(WLTP) -menettelyn myötä, ja 
valmistuttuaan se olisi sisällytettävä 
mahdollisimman pian unionin 
lainsäädäntöön. Komission olisi 
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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.

harkittava, olisiko WLTP-menettelyä 
täydennettävä lisäsäännöksillä, kun se 
sisällytetään unionin lainsäädäntöön, 
jotta voidaan varmistaa, että 
testimenettelyjen perusteella saadaan 
täsmällinen kuva tieliikenteessä 
ajamisesta todellisuudessa syntyvistä 
hiilidioksidipäästöistä. 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.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 

(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 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 



AD\931492FI.doc 9/21 PE504.115v02-00

FI

asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 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 
valmistajat ovat suunnitelleet sen, miten 
ne täyttävät vaatimukset vuoteen 2020 
mennessä, nykyisen parametrin 
säilymisen perusteella. Jalanjäljen käyttö 
hyötyparametrina vuodesta 2025 alkaen 
olisi kuitenkin perusteltua sen käytön 
alhaisempien kustannusten ja hyötyjen 
vuoksi. 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. 

Perustelu

Jalanjäljen suurin etu massaan verrattuna on se, että se ei syrji keventämistä strategiana 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Nykyisessä massaan perustuvassa järjestelmässä 
painon keventämisestä rangaistaan. Jos autonvalmistaja keventää autokantansa 
keskimääräistä painoa, valmistajan päästöt vähenevät, mutta samalla hänelle asetettava 
tavoite kovenee. Nykyisessä sääntelykehyksessä tämä tekee keventämisestä erityisen 
houkuttamattoman strategian hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja nostaa 
polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen viitteellinen 
tavoitetaso, joka on välillä 65–
75 g CO2/km, vuodesta 2025, kuten 
13 artiklan 5 kohdassa täsmennetään."

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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.”

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 1 000:sta
EU:ssa edellisen kalenterivuoden aikana 
rekisteröidystä uudesta henkilöautosta.”

Tarkistus 10

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

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 

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 
50 g CO2/km, on laskettava 
1,5 henkilöautoksi vuosina 2020–2023 
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ja yhdeksi henkilöautoksi vuodesta 
2024 alkaen.

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.”

2. 1 kohdassa vuosiksi 2020–2023
vahvistetun kertoimen soveltamisesta
johtuvan keskimääräisen 
päästötavoitteen kasvattamisen 
ylärajaksi on asetettava 2,5 g CO2/km 
vuodessa kutakin valmistajaa kohden.”

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 8 artiklaan 4 a kohta 
seuraavasti:
"4 a) Jos jokin jäsenvaltio direktiivin 
2007/46/EY 12 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti toteaa tuotannon 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa, 
että tuotannossa olevan ajoneuvon 
hiilidioksidipäästöt poikkeavat 
huomattavasti tyyppihyväksynnästä, tästä 
poikkeamasta on ilmoitettava komissiolle 
ja ilmoitukseen on liitettävä tämän 
asetuksen liitteessä II täsmennetyt 
yksityiskohtaiset tiedot. 
Sen ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästöjä, 
joissa poikkeama on todettu, on 
mukautettava vastaavasti, kun lasketaan 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
seuraavana kalenterivuonna."
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 8 artiklaan 4 b kohta 
seuraavasti:
”4 b) Komissio seuraa ajoneuvotyyppi- ja 
valmistajakohtaisesti ilmoitettuja 
todellisia toteutuneita 
hiilidioksidipäästöarvoja parhaiden 
saatavilla olevien tietolähteiden 
perusteella, ja esittää vuotuisissa 
seurantakertomuksissaan, miten ne 
vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja.” 

Perustelu

Todellisesta toteutuneesta polttoaineenkulutuksesta saadaan tietoja monesta eri lähteestä. 
Tietoja saadaan muun muassa seuraavista lähteistä: yksityishenkilöiden keräämät ja 
ilmoittamat tiedot omasta polttoaineenkulutuksestaan, leasing-ajoneuvojen 
polttoaineenkulutuksen seuranta ja kuluttaja-/seurantajärjestöjen tekemät testit. Näistä ja 
muista lähteistä saatavat tiedot voidaan kerätä yhteen, jotta saadaan kuva siitä, miten 
todellinen toteutunut polttoaineenkulutus eroaa tyyppihyväksynnästä ja voidaan verrata eri 
valmistajien ajoneuvojen suoriutumista.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

31 päivään lokakuuta 2014 mennessä sekä 
sen jälkeen joka kolmas vuosi hyväksytään 
toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi siinä
tarkoitetun luvun M0 mukauttamiseksi 
uusien henkilöautojen kolmen edeltävän 

31 päivään lokakuuta 2014 mennessä sekä 
sen jälkeen joka kolmas vuosi hyväksytään 
toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi siinä 
tarkoitettujen lukujen M0 ja F0
mukauttamiseksi uusien henkilöautojen 
kolmen edeltävän kalenterivuoden 
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kalenterivuoden keskimääräiseen massaan. keskimääräisiin massaan ja jalanjälkeen.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 13 artiklan 3 kohtaan 
1 b alakohta seuraavasti:
”Jotta voidaan varmistaa, että 
tuotannossa olevien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt vastaavat 
tyyppihyväksynnän arvoja, on 
varmistettava, että ilmavastusta ja
vierintävastusta koskevat arvot saadaan 
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sellaisesta ajoneuvosta, jonka tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta tarkastetaan.”

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että ajoneuvolle, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
tarkastetaan, tehdään testi ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa, jotta 
voidaan todeta sen ilmanvastus ja vierintävastus, ja tiedot on annettava käytettäviksi 
dynamometritestissä, joka kuuluu osana tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen. 
Tämä korvaisi nykyisen tilanteen, jossa käytetään alkuperäisen testiajoneuvon 
dynamometriasetuksia. Tarkistus johtuu siitä, että kokemusten mukaan tuotannossa olevilla 
ajoneuvoilla ei usein päästä niihin alkuperäisiin testiarvoihin, jotka saatiin ajoneuvon 
vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa tehdyssä testissä.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 13 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
”(3 a) Komissio pohtii, 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.”

Perustelu

Energiaa kuluttavat laitteet ovat nykyään sammutettuina testimenettelyissä, esimerkiksi 
ilmastointi ja valot ovat pois päältä.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 2015 mennessä uuden World 
Light Duty Test (WLTP) -menettelyn 
mukaisesti uudelleen päästötavoitteet, 
keinot ja muut tämän asetuksen 
näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten, 
jotta voidaan saavuttaa vuoteen 2025 
mennessä viitteellinen tavoitetaso, joka on 
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 
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.
Komissio antaa osana kyseistä 
uudelleentarkastelua myös selvityksen 
ajoneuvon energiansaantiin liittyvistä 
päästöistä ja voi tarvittaessa esittää 
ehdotuksia siitä, miten nämä päästöt olisi 
otettava huomioon tässä asetuksessa.
Kaikki asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksessa (EY) N:o 692/2008 
tarkoitettuihin hiilidioksidipäästöjen 
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mittaamista koskeviin testimenettelyihin 
liittyvät muutokset on otettava huomioon 
kaikilta osin korrelaatiomenettelyn avulla. 

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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.

Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 
3 päivästä kesäkuuta 2011 lukien valta 
antaa 8 artiklan 9 kohdan toisessa 
alakohdassa, 11 artiklan 7 kohdassa, 
13 artiklan 5 kohdassa sekä 13 artiklan 
6 kohdan neljännessä alakohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. 
Komissio laatii 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.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan liitteessä I olevan 1 kohdan 
b alakohta seuraavasti:



PE504.115v02-00 18/21 AD\931492FI.doc

FI

”b) Vuodesta 2016:
On käytettävä yhtä seuraavista kaavoista:
i) Hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M –
M0)
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,0457.
ii) Hiilidioksidipäästöt = 130 + b × (F –
F0),
jossa
F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)
F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
b = 17,6”

Perustelu

Vaikka jalanjäljen käytöstä saadaankin etua, hyötyparametrin vaihtaminen ei takaisi 
suunnitteluvarmuutta, sillä valmistajat ovat suunnitelleet sen, miten ne täyttävät vaatimukset 
vuoteen 2015 mennessä, nykyisen parametrin perusteella. Tämän vuoksi ehdotetaan 
kahtalaista järjestelmää, jossa jalanjälkeä voidaan käyttää massan vaihtoehtona. Jos 
valmistajille annetaan mahdollisuus valita, tämä voi alentaa niiden tavoitteen saavuttamisen 
yleiskustannuksia ja kannustaa keventämään. Arvo b=17,6 on johdettu Euroopan komission 
vaikutustenarvioinnista ja vastaa 60 prosentin kaltevuutta. Se varmistaa, että valmistajat 
jakavat taakan tasapuolisesti.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

b) Vuodesta 2020: ”c) Vuodesta 2020:
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On käytettävä 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 
hyväksytty arvo
b = 17,6”

Perustelu

Tarkistuksella on sama tarkoitus kuin tarkistuksella 17. Jalanjäljen kaava on mukautettu 
vastaamaan vuoden 2020 tavoitetta (95 g CO2/km).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään liitteeseen I uusi 2 a kohta 
seuraavasti:
Valmistajan on sovellettava samaa 
hyötyparametria (massaa tai jalanjälkeä) 
koko autokantaansa. 

Perustelu

Valmistajat voivat valita, käyttävätkö ne hyötyparametrina massaa vai jalanjälkeä 
osoittaessaan, että ne täyttävät hiilidioksidipäästötavoitteensa. Jos valmistajien annettaisiin 
valita kunkin valmistamansa ajoneuvotyypin kohdalla, tämä laskisi yleistä tavoitetasoa eikä 
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tarjoaisi kannustimia keventämiseen. Valmistajat yksinkertaisesti valitsisivat jokaiselle 
ajoneuvolle sen hyötyparametrin, joka edellyttää vähiten ponnisteluja. Tämä ei kannustaisi 
valmistajia keventämiseen yleisenä strategiana.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään liitteeseen I uusi 2 b kohta 
seuraavasti:
Kun valmistaja on kerran valinnut, että se 
käyttää hyötyparametrina jalanjälkeä 
osoittaakseen täyttävänsä tietyn 
päästötavoitteensa, se ei voi palata 
käyttämään massaa seuraavina vuosina.

Perustelu

Kun valmistaja on kerran valinnut, että se käyttää hyötyparametrina jalanjälkeä sen 
arvioimiseen, täyttääkö se hiilidioksidipäästötavoitteensa, se ei voi palata käyttämään massaa 
seuraavina vuosina. Näin vältetään vääristyneet kannustimet auton suunnittelun 
muuttamiseksi, jotka vaarantaisivat hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttamisen ja siitä 
saatavat taloudelliset hyödyt.
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