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Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi  

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Edistyneiden teknologioiden, joilla 
pyritään parantamaan henkilöautojen 
tehokkuutta, maailmanlaajuisten 
markkinoiden edelleen kehittäminen on 
Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvan 
resurssitehokasta Eurooppaa koskevan 
lippulaivahankkeen mukainen. 
Hankkeella tuetaan siirtymistä kohti 
resurssitehokasta ja vähähiilistä taloutta 
kestävän kasvun saavuttamiseksi. Tässä 
asetuksessa olisi asetettava vuotta 2025 
koskeva pitkän aikavälin tavoite alan 
innovoinnin vauhdittamiseksi edelleen. 

Perustelu 

Tarve tuottaa polttoainetehokkaampia ajoneuvoja EU:ssa luo arvioiden mukaan 110 000 uutta 

työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä erityisesti kemianteollisuudessa ja 

elektroniikkateollisuudessa (McKinsey). Vuoden 2025 tavoitteella 70 g CO2/km varmistettaisiin, 

että investoinnit vaihtoehtoiseen voimansiirtoon jatkuvat ja luovat lisää korkean teknologian 

työpaikkoja Eurooppaan. 
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Tarkistus 2 

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 teettämissä 
selvityksissä on kuitenkin käynyt ilmi, että 
kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenettelyt hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä entistä enemmän 
joustoa, joka on johtanut väitettyihin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka 
eivät johdu tekniikan kehityksestä ja joita 
ei voida saavuttaa todellisessa ajossa 
tieliikenteessä. Asetusta 
(EY) N:o 715/2007 ja uutta 
eurooppalaista ajosykliä (NEDC) olisi 
tämän vuoksi muutettava 
mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään 
vuoden 2014 loppuun mennessä, jotta 
voidaan varmistaa, että testimenettelyjen 
perusteella saadaan täsmällinen kuva 
todellisessa ajossa tieliikenteessä 
syntyvistä päästöistä. Seuraavana 
vaiheena olisi oltava Yhdistyneiden 
kansakuntien Euroopan 
talouskomissiossa parhaillaan kehitteillä 
olevan World Light Duty Test -menettelyn 
(WLTP) sisällyttäminen unionin 
lainsäädäntöön mahdollisimman pian sen 
valmistumisen jälkeen. 
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Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Fossiilisten polttoaineiden ja 
erityisesti öljyn korkeat ja kaiken aikaa 
nousevat hinnat ovat uhka talouden 
elpymiselle, energiavarmuudelle ja 
energian kohtuuhintaisuudelle 
Euroopassa. Öljykriisit voivat johtaa 
syviin taantumiin, kilpailukyvyn 
heikkenemiseen ja työttömyyden kasvuun. 
Siksi ensisijaisena tavoitteena on 
vähentää unionin riippuvuutta öljystä 
muun muassa lisäämällä uusien 
henkilöautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen tehokkuutta ja 
kestävyyttä. 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 

hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 

ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 

korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 

yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista 

väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja 

helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista 

unionin markkinoille niiden 

kaupallistamisen alkuvaiheessa. 

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 

hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 

ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 

korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 

yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista 

väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja 

helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista 

unionin markkinoille niiden 

kaupallistamisen alkuvaiheessa. 

Komission, jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten olisi ryhdyttävä 
toimiin erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen kysynnän lisäämistä 
koskevien parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseksi ja levittämiseksi, jotta 
eräissä Euroopan maissa vallitseva 
myynnin terve kasvu toteutuisi kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
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Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi  

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 
soveltuva infrastruktuuri vaihtoehtoisten 
polttoaineiden ja sähkön toimittamiseksi 
ajoneuvoille sekä tiheä latauspisteiden 
verkosto kaikissa asiaankuuluvissa 
paikoissa, joissa on pitkään pysäköitynä 
paljon sähköautoja, kuten 
liityntäpysäköintipaikoilla. Sähköautojen 
olisi ensisijaisesti varastoitava tuuli- ja/tai 
aurinkoenergialla tuotettua 
ylijäämäsähköä. Lisäksi olisi otettava 
unionin laajuisesti käyttöön vaihdettavat 
rekisterikilvet, jotta lyhyillä matkoilla 
voidaan käyttää enemmän 
lähiliikenteeseen tarkoitettuja 
sähköautoja. 

Perustelu 

Sähköautot ovat erityisen järkevä tapa varastoida tuuli- ja/tai aurinkoenergialla tuotettua 

ylijäämäsähköä. 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. 

Tarkistus 6 

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 

(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 
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hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 

saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 
500 uutta henkilöautoa valmistaviin 

autojenvalmistajiin sovelleta 

päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua. 

hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 

saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 
1000 uutta henkilöautoa valmistaviin 

autojenvalmistajiin sovelleta 

päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua. 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi  

Johdanto-osan 6 kappale 

 

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. 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. Vastaavat 
tavoitteet olisi asetettava vuodelle 2025. 

Tarkistus 8 

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 

(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 tässä asetuksessa 
vahvistettaisiin vuodelle 2025 uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen ohjeelliseksi 
tavoitetasoksi 68–78 g CO2/km ja että 
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koskevista tavoitteista. komissio saattaisi loppuun tarkastelun, 
joka koskee yksityiskohtaisia säännöksiä 
siitä, miten tämä tavoite saavutetaan 
kustannustehokkaasti ja tavalla, joka on 
kilpailun kannalta mahdollisimman 
neutraali sekä sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja kestävä. 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi  

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Näiden kahden parametrin 
arviointiin on kiinnitettävä erittäin suurta 
huomiota, sillä kuluttajat tarvitsevat 
täsmällisiä ja luotettavia tietoja 
hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen 
kulutuksesta voidakseen tehdä tietoisia 
valintoja. Nykyisin ajoneuvojen todelliset 
päästöt eroavat suuresti päästöjen 
testisyklissä mitatuista luvuista. Siksi on 
mahdollisimman pian kehitettävä 
tarkempia tuloksia tuottavia testisyklejä. 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi  

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Uusien henkilöautojen ilmoitettujen 
hiilidioksidipäästöjen saattamiseksi 
paremmin linjaan normaaleissa 
käyttöoloissa syntyvien todellisten 
päästöjen kanssa komission olisi pyrittävä 
varmistamaan, että uusi kansainvälinen 
kevyiden hyötyajoneuvojen testimenettely 
(World Light-Duty Test Cycle – WLTC/P) 
saadaan valmiiksi mahdollisimman pian 
niin, että se voidaan hyväksyä unionin 
tasolla vuoden 2014 loppuun mennessä ja 
ottaa käyttöön tammikuussa 2017. 
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Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 c) Koska valmistajien tutkimus- ja 
kehitystyö on aikaavievää ja investoijien 
on saatava riittävä varmuus, on tärkeää, 
että tavoite asetetaan vuoteen 2025. 

Tarkistus 12 

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 ja ottaen 
huomioon nykyisen testisyklin puutteet 
olisi pian kehitettävä uusi testisykli, joka 
vastaa autojen todellisia päästöjä, ja 
estettävä erilaiset tulkinnat ja poikkeamat 
jäsenvaltioiden välillä. Sen 
varmistamiseksi, että päästöt vähenevät 
odotetusti tämän asetuksen tuloksena, 
testimenettely olisi muutettava 
mahdollisuuksien mukaan viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2017 WLTP:ksi ja 
sisällytettävä unionin lainsäädäntöön. 
Komission olisi harkittava, olisiko 
WLTP:tä täydennettävä lisäsäännöksillä, 
kun se sisällytetään unionin 
lainsäädäntöön, jotta voidaan varmistaa, 
että testimenettelyjen perusteella saadaan 
täsmällinen kuva todellisessa ajossa 
tieliikenteessä syntyvistä päästöistä. Kun 
WLTP:tä aletaan viimeistään vuonna 
2017 soveltaa tämän asetuksen mukaisiin 
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tarkoituksiin, olisi liitteessä I vahvistetut 
rajat mukautettava sen varmistamiseksi, 

että valmistajien ja ajoneuvoluokkien 

normeja kiristetään vertailukelpoisella 

tavalla. Jos WLTP:tä ei ole hyväksytty 
1 päivään tammikuuta 2017 mennessä, 
komission olisi mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa muutettava 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 säädettyjä 
unionin mittausmenetelmiä, jotta niissä 
otetaan huomioon tieliikenteessä olevien 
ajoneuvojen todelliset hiilidioksidipäästöt. 

Tarkistus 13 

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 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 
alhaisemmat kustannukset ja hyödyt 
tekisivät kuitenkin sen käytöstä 
hyötyparametrina perustellun vuodesta 
2020 alkaen. Jotta voidaan varmistaa 
kitkaton siirtyminen massasta 
jalanjälkeen, on syytä ottaa käyttöön 
jalanjälkeen perustuva laskentakaava, 
jota valmistajat voisivat käyttää vuodesta 
2020 lähtien vaihtoehtona massaan 
perustuvalle laskentakaavalle.  
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Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi  

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Energiatoimituksiin sekä 
ajoneuvojen valmistukseen ja 
hävittämiseen liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen osuus 
nykyisessä tieliikenteen 
kokonaishiilijalanjäljessä 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 
sääntelytapaa, jossa otetaan huomioon 
ajoneuvon energiansaantiin ja 
elinkaareen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt, kun tätä 
asetusta tarkistetaan tulevaisuudessa 
vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi. 

Tarkistus 15 

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 toisen kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti: 

 ”Tässä asetuksessa asetetaan tavoite, 
jonka mukaan vuodesta 2025 alkaen 
uuden autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
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asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, ohjeellinen taso on välillä 68–
78 g CO2/km.” 

Tarkistus 16 

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 

1000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta 

henkilöautosta.” 

Tarkistus 17 

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 
hiilidioksidipäästöjen 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 
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tällaisten henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen määrittämistä 
koskevien komission hyväksymien 
menettelyjen mukaisesti. Tätä alakohtaa 
sovellettaessa uutta World Light Duty Test 
-menettelyä (WLTP) sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan asetuksessa 
(EY) N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) 
N:o 692/2008 vahvistettujen 
mittausmenetelmien asiaakoskevien 
muutosten voimaantulosta alkaen ja 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017 
alkaen;” 

Tarkistus 18 

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. Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa  

 – 3,5:ta autoa vuonna 2012, 

 – 3,5:ta autoa vuonna 2013, 

 – 2,5:ta autoa vuonna 2014, 

 – 2,5:ta autoa vuonna 2015, 

 1 a. Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa 1,5:ta 
henkilöautoa vuosina 2016–2023, siten 
että ylärajana on 2,5 g CO2/km vuodessa 
valmistajaa kohti, ja yhtä henkilöautoa 
vuodesta 2024 alkaen. 

 1 b. Käyttämättömiä superbonuksia ei 
voida siirtää osittain tai kokonaan 
kalenterivuodelta seuraavalle.” 
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Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

5 a artikla 

 

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.” 

 

Tarkistus 20 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

8 artikla – 4 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a) Korvataan 8 artiklan 4 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti: 

 ”Keskusrekisterin tiedot ja ilmoitus ovat 
julkisesti saatavilla. Kunkin jäsenvaltion 
1 kohdan mukaisesti keräämät tiedot ovat 
myös julkisesti saatavilla riippumatta 
siitä, onko ne sisällytetty 
keskusrekisteriin.” 

Perustelu 

Seuranta- ja ilmoittamisprosessi on oleellisen tärkeää sen määrittämiselle, noudatetaanko 
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päästötavoitteita. Yleisön olisi voitava seurata tätä prosessia sen kaikissa vaiheissa ja 

osallistua siihen. 

Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

8 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b) Lisätään 8 artiklaan 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 yli neljä 
prosenttia tyyppihyväksynnästä, tästä 
poikkeamasta on ilmoitettava komissiolle 
ja ilmoitukseen on liitettävä tämän 
asetuksen liitteessä II täsmennetyt 
yksityiskohtaiset tiedot.  

 Sen ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästöjä, 
jossa poikkeama on todettu, on 
mukautettava vastaavasti, kun lasketaan 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
seuraavana kalenterivuonna.” 

Tarkistus 22 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 4 c kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

8 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 c) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti: 

 "4 b. Komissio seuraa ajoneuvotyyppi- ja 
valmistajakohtaisesti ilmoitettuja 
todellisia hiilidioksidipäästöarvoja 
parhaiden saatavilla olevien tietolähteiden 
perusteella ja esittää vuotuisissa 
seurantakertomuksissaan, miten nämä 
arvot vastaavat tyyppihyväksynnän 
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arvoja.” 

Tarkistus 23 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 4 d kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 d) Korvataan 8 artiklan 5 kohdan toinen 
alakohta seuraavasti: 

 ”Komissio tutkii valmistajien tekemät 
ilmoitukset ja 31 päivään lokakuuta 
mennessä joko vahvistaa 4 kohdan 
mukaiset alustavat laskelmat tai muuttaa 
niitä. Valmistajien ilmoitukset ja tässä 
kohdassa tarkoitetut komission 
vahvistukset tai muutokset sekä 
6 kohdassa tarkoitetut komission 
ilmoitukset ovat julkisesti saatavilla.” 

Perustelu 

Seuranta- ja ilmoittamisprosessi on oleellisen tärkeää sen määrittämiselle, noudatetaanko 

päästötavoitteita. Kansalaisten olisi voitava seurata tätä prosessia sen kaikissa vaiheissa ja 

osallistua prosessiin. 

Tarkistus 24 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 5 kohta 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

8 artikla – 9 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”9. Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset 
säännöt tässä artiklassa tarkoitetusta 
tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta sekä 

liitteen II soveltamisesta 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.” 

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tässä artiklassa tarkoitetusta 
tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta sekä 

liitteen II soveltamisesta.” 
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Tarkistus 25 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 6 kohta 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset menettelyt tämän artiklan 

1 kohdan mukaisten liikapäästömaksujen 

perimiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.” 

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä menettelyistä tämän artiklan 

1 kohdan mukaisten liikapäästömaksujen 

perimiseksi.” 

Tarkistus 26 

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: 

 Innovatiivisten teknologioiden tai 
innovatiivisten teknologioiden 
yhdistelmän (”innovatiivinen 
teknologiapaketti”) avulla saavutetut 
hiilidioksidisäästöt otetaan huomioon 
laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. 

 Tällaiset teknologiat otetaan huomioon 
ainoastaan, jos niiden arvioinnissa 
käytetyt menetelmät kykenevät 
tuottamaan todennettavia, toistettavia ja 
vertailtavia tuloksia. 

 Näiden teknologioiden avulla saavutettu 
osuus valmistajan päästötason 
alentumiseen voi olla korkeintaan 7 g 
CO2/km. 

 Tämä osuus hyvitetään kullekin 
valmistajalle sen mukaan, kuinka suuri 
prosentuaalinen osuus valmistajan 
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ajoneuvokannasta on ajoneuvoja, joissa 
kyseisiä teknologioita käytetään. 

Tarkistus 27 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 9 kohta 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

12 artikla – 2 kohta – ensimmäinen virke 

 

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 

teknologioiden tai innovatiivisten 
teknologiapakettien hyväksymistä 

koskevaan menettelyyn sovellettavat 

yksityiskohtaiset säännökset 

täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Tarkistus 28 

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: 

 ”3. 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, 
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missä määrin tämä vuorovaikutus 
muuttaa kullakin toimenpiteellä 
saavutettua vähennystä.” 

Tarkistus 29 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 9 b kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

12 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 b) Lisätään 12 artiklaan kohta 
seuraavasti: 

 ”4 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen hyväksytyistä ja hylätyistä 
innovatiivisista teknologioista ja 
innovatiivisista teknologiapaketeista.” 

Tarkistus 30 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 9 c kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

12 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 c) Lisätään 12 artiklaan kohta 
seuraavasti: 

 ”4 b. Komissio saattaa 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä päätökseen 
tässä artiklassa tarkoitettujen 
innovatiivisia teknologioita tai 
innovatiivisia teknologiapaketteja 
koskevien täytäntöönpanosäännösten 
tarkistuksen, jotta soveltamista ja 
hyväksymistä koskevia menettelyjä 
voidaan tarvittaessa keventää.” 
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Tarkistus 31 

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 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti: 

 ”2. 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 keskimääräiseen 
massaan tai jalanjälkeen. 

Tarkistus 32 

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, 
jotta WLTP:tä voidaan soveltaa 
tarkistettuna mittausmenetelmänä 
mahdollisuuksien mukaan viimeistään 
1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen. 
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 
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varmistaa, että näitä menettelyjä 
tarkistetaan myöhemmin säännöllisesti.” 

Tarkistus 33 

Ehdotus asetukseksi  

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 

 b a) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti: 

 ”Jotta voidaan varmistaa, että todelliset 
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 
testimenettelyn osatekijät, jotka 
vaikuttavat merkittävästi mitattuihin 
hiilidioksidipäästöihin, määritellään 
tarkasti sen estämiseksi, että valmistajat 
käyttävät testisyklin tarjoamia 
joustomahdollisuuksia. 

 Jos yleisessä testimenettelyssä sallitaan 
sellaisen tekijän vaihtelu, joka vaikuttaa 
mitattuihin hiilidioksidipäästöihin, 
komissio varmistaa, että se sisällyttää 
testimenettelyihin kutakin tällaista 
muuttujaa koskevan mukautuslaskelman, 
jonka avulla mukautetaan mitatut arvot 
siten, että tekijöiden vaihtelu 
kompensoituu ja mitatut päästöt 
normalisoituvat.” 

Tarkistus 34 

Ehdotus asetukseksi  

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 

 b b) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti: 
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 ”Jotta voidaan todentaa, että tuotannossa 
olevien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt 
vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja, on 
varmistettava, että ilmanvastusta ja 
vierintävastusta koskevat arvot on saatu 
ajoneuvosta, jonka tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta ollaan 
todentamassa.” 

Perustelu 

Kokemusten mukaan tuotannossa olevilla ajoneuvoilla ei usein päästä niihin alkuperäisiin 

testiarvoihin, jotka saatiin ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa tehdyssä 

testissä. On olennaisen tärkeää, että ajoneuvolle, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta 

ollaan todentamassa, on tehty testi ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa, jotta 

voidaan todeta sen ilmanvastus ja vierintävastus, ja tiedot on annettava käytettäviksi 

dynamometritestissä, joka on osa tuotannon vaatimustenmukaisuuden testausta. 

Tarkistus 35 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 10 kohta – b c alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

13 artikla – 3 kohta – 1 c alakohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 b c) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti: 

 ”Jotta voidaan varmistaa, että todelliset 
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 
testimenettelyn osatekijät, jotka 
vaikuttavat merkittävästi mitattuihin 
hiilidioksidipäästöihin, määritellään 
tarkasti. Jotta voidaan todentaa, että 
tuotannossa olevien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt vastaavat 
tyyppihyväksynnän arvoja, on 
varmistettava, että ajoneuvon vauhdin 
hidastumisesta vapaalla ajettaessa 
tehdystä testistä johdetut, dynamometrin 
säätämisessä käytettävät vastusta koskevat 
arvot on saatu ajoneuvosta, jonka 
tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
ollaan todentamassa.” 
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Perustelu 

On laajasti tunnettua, että nykyinen testisykli ei kuvasta tarkasti todellisia ajo-olosuhteita. 

Kuluttajille tarjottava tieto on sen vuoksi epätarkkaa ja harhaanjohtavaa. On toteutettava 

järjestelyjä, joilla varmistetaan, että arvioinnit kuvastavat paremmin todellisia toteutuneita 

päästöjä. Näitä järjestelyjä tarvitaan vielä sittenkin, kun uusi World Light Duty Test -menettely 

hyväksytään. 

Tarkistus 36 

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 1 päivään 
tammikuuta 2017 mennessä päätökseen 
liitteessä I esitettyjen päästötavoitteiden ja 
11 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää: 

 – yksityiskohtaiset säännökset, joiden 
avulla avulla saavutetaan 
kustannustehokkaasti vuoteen 2025 
mennessä viitteellinen tavoitetaso, joka on 
68–78g CO2/km, ellei alhaisempi tavoite 
ole perusteltu vähäpäästöisten 
teknologioiden käytön lisääntymisen ja 
markkinaosuuden kasvun vuoksi, ja  

 – tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu. 

 Tällaisen uudelleentarkastelun ja sitä 
koskevan vaikutustenarvioinnin 
perusteella, johon sisältyy kokonaisarvio 
vaikutuksista autoteollisuuteen ja siihen 
liittyviin teollisuudenaloihin, komissio 
toimittaa tarvittaessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
tämän asetuksen muuttamisesta tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
tavalla, joka on kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.” 



 

 PE519.390/ 22 

 FI 

Tarkistus 37 

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: 

 Olisi 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.” 

Tarkistus 38 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 13 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

Liite I – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 a) Lisätään liitteeseen I kohta 
seuraavasti: 

 "2 a. Valmistajan on sovellettava samaa 
hyötyparametria (massa tai jalanjälki) 
koko ajoneuvokantaansa. Kun valmistaja 
on päättänyt, että se käyttää 
hyötyparametrina jalanjälkeä 
osoittaakseen täyttävänsä tietyn 



 

 PE519.390/ 23 

 FI 

päästötavoitteensa, se ei voi palata 
käyttämään massaa seuraavina vuosina.” 

Perustelu 

Jos autoteollisuus voisi valita kunkin ajoneuvokantaansa kuuluvan ajoneuvotyypin 

hyötyparametrin erikseen, ehdotuksen yleinen vaikutus heikkenisi huomattavasti. Silloin 

kullekin ajoneuvolle valittaisiin hyötyparametri, joka edellyttäisi vähiten ponnisteluja. Painon 

vähentämiseen ei kuitenkaan yleisesti kannustettaisi. 

Tarkistus 39 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 13 b kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

Liite II – A osa – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 b) Lisätään liitteessä II olevan A osan 
1 kohtaan alakohta seuraavasti: 

 "f a) suurin nettoteho (kW); 

Perustelu 

Suurin nettoteho (kW) on tärkeä parametri, joka vaikuttaa ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja 

jonka olisi sen vuoksi kuuluttava kerättäviin tietoihin. 

Tarkistus 40 

Ehdotus asetukseksi  

1 artikla – 13 c kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 443/2009 

Liite II – A osa – 1 kohta – f b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 c) Lisätään liitteessä II olevan A osan 
1 kohtaan alakohta seuraavasti: 

 "f b) sylinteritilavuus (cm3).” 

Perustelu 

Sylinteritilavuus on tärkeä parametri, joka vaikuttaa ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja jonka 

olisi sen vuoksi kuuluttava kerättäviin tietoihin. 

 


