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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 

artiklan 1 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

ovat kuulleet alueiden komiteaa, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2, 

                                                 
1 EUVL C 44, 15.2.2013, s. 109. 
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … [(EUVL …)] [(ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä)], ja neuvoston päätös, tehty … 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/20091 13 artiklan 5 

kohdan nojalla komission on määrä tarkastella uudelleen keinoja, joiden avulla 

voidaan vuoteen 2020 mennessä saavuttaa tavoitteena oleva taso 95 g CO2/km 

kustannustehokkaasti, mihin sisältyvät mainitun asetuksen liitteessä I olevat kaavat ja 

sen 11 artiklassa säädetyt poikkeukset. On asianmukaista, että tämä on kilpailun 

kannalta katsottuna mahdollisimman neutraali sekä sosiaalisesti oikeudenmukainen 

ja kestävä. 

(2) Edistyneiden teknologioiden, joilla pyritään parantamaan henkilöautojen 

polttoainetehokkuutta, maailmanlaajuisten markkinoiden edelleen kehittäminen 

on komission 21 päivänä tammikuuta 2011 antaman tiedonannon 

"Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" 

mukainen. Tällä tuetaan siirtymistä resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen 

talouteen kestävän kasvun saavuttamiseksi. 

(3) On aiheellista selventää, että tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km noudattamisen 

todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20072 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 

mukaisesti sekä innovatiivista teknologiaa hyödyntäen. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 
2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s.1). 
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(4) Fossiilisten polttoaineiden korkeat hinnat vaikuttavat kielteisesti talouden 

elpymiseen sekä energiavarmuuteen ja energian kohtuuhintaisuuteen unionissa. 

Tästä syystä olisi uusien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 

polttoainetehokkuuden ja kestävän kehityksen mukaisten ominaisuuksien 

lisääminen asetettava öljyriippuvuuden vähentämiseksi ensisijaiseksi tavoitteeksi. 

(5) Erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen varhaisten sukupolvien korkeiden tutkimus- ja 

kehitys- sekä yksikkötuotantokustannusten vuoksi on aiheellista väliaikaisesti ja 

rajoitetusti nopeuttaa ja helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista unionin 

markkinoille niiden kaupallistamisen alkuvaiheessa. Eri tasojen toimijoiden olisi 

kiinnitettävä asianmukaisesti huomiota erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen 

kysynnän edistämistä koskevien parhaiden käytäntöjen määrittämiseen ja 

levittämiseen. 

(6) Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin sekä ajoneuvojen ja 

infrastruktuurin välistä rajapintaa koskevien yhteisten teknisten eritelmien 

puuttuminen voi olla este erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen markkinoille 

saattamiselle. Varmistamalla tällaisen infrastruktuurin rakentaminen unionissa 

voitaisiin helpottaa markkinavoimien toimintaa ja edistää talouskasvua 

Euroopassa. 
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(7) Kun otetaan huomioon ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan määriteltyjen 

päästötavoitteiden noudattamisesta pienille valmistajille aiheutuva kohtuuton 

vaikutus, poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja näiden 

valmistajien myymien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä saatava 

marginaalinen hyöty, alle 1 000 uutta unionissa vuosittain rekisteröityä henkilöautoa 

tuottavat valmistajat olisi suljettava soveltaa päästötavoitteen ja liikapäästömaksun 

soveltamisen ulkopuolelle. Jotta oikeusvarmuus voidaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa varmistaa tällaisten valmistajien osalta, on erityisen tärkeää 

soveltaa tätä poikkeusta 1 päivästä tammikuuta 2012. 

(8) Pieniä valmistajia koskeva poikkeuksen myöntämismenettelyä olisi 

yksinkertaistettava, jotta se olisi joustavampi sen osalta, milloin tällaisten 

valmistajien on haettava poikkeusta ja milloin komission on myönnettävä tällainen 

poikkeus. 

(9) Poikkeusten myöntämistä kapealla erikoisalalla toimiville valmistajille koskevaa 

menettelyä olisi jatkettava vuotta 2020 pitemmälle. Jotta kapealla erikoisalalla 

toimivien valmistajien vähennyspyrkimykset olisivat yhdenmukaisia suurten 

valmistajien kanssa, näihin pieniin valmistajiin olisi vuodesta 2020 alkaen 

sovellettava keskimääräisten päästöjen tavoitetta, joka on 45 prosenttia alhaisempi 

kuin niihin vuonna 2007 sovellettu. 
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(10) Jotta autoteollisuus voisi sitoutua pitkän aikavälin investointeihin ja innovaatioihin, 

on suositeltavaa antaa viitteitä siitä, miten asetusta (EY) N:o 443/2009 olisi 

muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 

tarvittavan vähennysasteen arviointiin unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden 

kanssa yhdenmukaisella tavalla ja autojen kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 

vähennysteknologian kehittämisen vaikutuksiin. Komission olisi vuoteen 2015 

mennessä tarkasteltava uudelleen näitä näkökohtia ja toimitettava havainnoistaan 

kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen olisi tarvittaessa 

sisällytettävä kattavaan vaikutustenarviointiin perustuvia ehdotuksia asetuksen 

(EY) N:o 443/2009 muuttamiseksi, jotta voidaan vahvistaa uusien henkilöautojen 

vuotta 2020 pidemmälle ulottuvat hiilidioksidipäästötavoitteet, mukaan lukien 

mahdollinen vuodelle 2025 asetettava realistinen ja saavutettavissa oleva tavoite; 

tässä arvioinnissa on tarkoitus tarkastella autoteollisuuden ja siitä riippuvaisten 

teollisuudenalojen jatkuvaa kilpailukykyä, samalla kun säilytetään sellainen 

selkeä päästöjen vähentämislinja, jota voidaan verrata vuoteen 2020 ulottuvana 

ajanjaksona toteutettuun. Komission olisi tällaisia ehdotuksia laatiessaan 

huolehdittava siitä, että ne ovat kilpailun kannalta katsottuna mahdollisimman 

neutraaleja sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja kestäviä. 
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(11) Asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla komission edellytetään tekevän 

vaikutustenarvioinnin tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, jotta näissä 

otettaisiin asianmukaisella tavalla huomioon ajoneuvojen todellinen käyttäytyminen 

hiilidioksidipäästöjen osalta. Tällä hetkellä käytössä olevaa uutta eurooppalaista 

ajosykliä (New European Driving Cycle, NEDC) on tarpeen muuttaa, jotta voidaan 

varmistaa sen edustavan todellisia ajo-olosuhteita ja välttää todellisten 

hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen aliarviointi. Olisi 

mahdollisimman pian hyväksyttävä uusi, realistisempi ja luotettavampi 

testimenettely. Tämänsuuntaisia ponnisteluja ei ole vielä saatu päätökseen, mutta 

ne etenevät Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission puitteissa 

kehitettävän Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure -menettelyn 

(WLTP, kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä) myötä. Jotta 

voidaan varmistaa, että uusille henkilöautoille määritetyt hiilidioksidipäästöt 

saatetaan paremmin yhdenmukaisiksi normaaleissa käyttöoloissa tuotettujen 

todellisten päästöjen kanssa, WLTP:tä olisi sovellettava mahdollisimman pian. 

Tämä huomioiden asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I vahvistetaan vuotta 2020 

koskevia päästörajoja, jotka on määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja komission 

asetuksen (EY) N:o 692/20081 liitteen XII mukaisesti. Kun testimenettelyjä 

muutetaan, olisi asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I asetettuja rajat 

mukautettava sen varmistamiseksi, että valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 

kiristetään vertailukelpoisella tavalla. Tämän mukaisesti komission olisi toteutettava 

NEDC:n ja uuden WLTP:n testisyklien välinen perusteellinen korrelaatiotutkimus 

varmistaakseen jälkimmäisen edustavuuden todellisiin ajo-olosuhteisiin nähden.    

                                                 
1 Komission asetus (EY) N:o 692/2008 annettu. 18. päivänä heinäkuuta 2008 

moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen 
(Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1). 
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(12) Jotta voidaan varmistaa, että todelliset päästöt otetaan asianmukaisesti huomioon 

ja että mitatut hiilidioksidiarvot ovat täysin vertailukelpoisia, komission olisi 

varmistettava, että ne testimenettelyn osatekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi 

mitattuihin hiilidioksidipäästöihin, määritellään tarkasti sen estämiseksi, että 

valmistajat käyttävät testisyklin tarjoamia joustomahdollisuuksia. 

Tyyppihyväksynnän mukaisten hiilidioksidipäästöarvojen ja myytäväksi 

tarjottavien ajoneuvojen tuottamien päästöjen välisiin poikkeamiin olisi 

puututtava, myös ottamalla harkittavaksi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta 

koskeva testimenettely, joka varmistaisi myytäväksi tarkoitettujen ajoneuvojen 

edustavan näytteen riippumattoman testauksen, sekä keinot, joilla löydetään 

ratkaisu niitä tapauksia varten, joissa tutkimuksen ja alkuperäisen 

tyyppihyväksynnän hiilidioksidipäästöjen on osoitettu poikkeavan merkittävästi 

toisistaan. 

(13) Asetuksen (EY) N:o 443/2009 3 artiklan 2 kohdan sanamuotoa olisi mukautettava 

sen varmistamiseksi, että sidossuhteessa olevan yrityksen käsite on yhdenmukainen 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/20041 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 510/20112 3 artiklan 2 kohdan kanssa. 

                                                 
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, 

yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus") (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 510/2011, annettu 11 päivänä 

toukokuuta 2011, päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana 
unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi (EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1). 
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(14) Asetuksella (EY) N:o 443/2009 siirretään komissiolle valta panna täytäntöön joitakin 

sen säännöksiä neuvoston päätöksessä 1999/468/EY1 säädettyjen menettelyjen 

mukaisesti. Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena tämä valta on tarpeen 

saattaa yhdenmukaiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 

291 artiklan kanssa. 

(15) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset asetuksen (EY) N:o 443/2009 

täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 

käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti2. 

                                                 
1 Neuvoston päätös 1999/46/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle 

siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 

helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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(16) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteen II 

muuttamiseksi tietovaatimusten ja tietoparametrien osalta, niiden sääntöjen 

täydentämiseksi, jotka koskevat tietyistä päästötavoitteista poikkeamisen 

hyväksyttävyydelle asetettujen vaatimusten tulkintaa, poikkeushakemusten sisältöä 

ja hiilidioksidipäästöjä koskevien vähentämisohjelmien sisältöä ja arviointia, 

asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I tarkoitetun luvun M0 mukauttamiseksi 

uusien henkilöautojen kolmen edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen 

massaan ja asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteen I kaavojen mukauttamiseksi. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

(17) Olisi edelleen asianmukaista soveltaa edelleen lähestymistapaa, jonka mukaan 

tavoitetason asettaminen perustuu auton hyötytekijän ja sen asetuksen (EY) N:o 

443/2009 liitteessä I olevissa kaavoissa esitetyn hiilidioksidipäästöjen tavoitetason 

väliseen suhteeseen, koska tämä lähestymistapa mahdollistaa sen, että säilytetään 

henkilöautomarkkinoiden moninaisuus ja valmistajilla oleva mahdollisuus ottaa 

huomioon kuluttajien erilaiset tarpeet ja välttää näin markkinoiden perusteetonta 

vääristyminen. 
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(18) Komissio on vaikutustenarvioinnissaan arvioinut jalanjälkitietojen saatavuutta ja 

jalanjäljen käyttöä hyötyparametrina asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I 

olevissa kaavoissa. Tämän arvioinnin perusteella komissio on todennut, että vuoden 

2020 kaavassa käytettävän hyötyparametrin olisi oltava massa. Tulevassa 

uudelleentarkastelussa olisi kuitenkin tarkasteltava alhaisempia kustannuksia ja 

hyötyjä, joita saavutetaan, kun siirrytään jalanjäljen käyttöön hyötyparametrinä. 

(19) Käyttöenergian toimituksiin sekä ajoneuvojen valmistukseen ja loppukäsittelyyn 

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 ajoneuvoille 

toimitetun käyttöenergian, kuten sähkön ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, 

tuottamiseen, ja sen varmistamiseksi, että nämä ennen ajoneuvon käyttöä 

aiheutuvat päästöt eivät murenna niitä hyötyjä, jotka liittyvät ajoneuvojen 

operatiivisen energiankäytön parantumiseen, mihin asetuksella (EY) N:o 443/2009 

pyritään. 

(20) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka 

on uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden 

saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittely, vaan se 

voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

(21) Sen vuoksi asetus (EY) N:o 443/2009 olisi muutettava tämän mukaisesti, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 
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1 artikla 

Muutetaan asetus (EY) N:o 443/2009 seuraavasti: 

1) Korvataan 1 artiklan toinen kohta seuraavasti: 

"Tässä asetuksessa asetetaan unionissa rekisteröitävän uuden autokannan 

keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 

ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 

mukaisesti sekä innovatiivisia teknologioita hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 

2020 alkaen 95 g CO2/km." 

2) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti: 

"4. Jäljempänä olevaa 4 artiklaa, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 

10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei 1 päivästä tammikuuta 2012 sovelleta 

valmistajiin, joka, yhdessä kaikkien siihen sidossuhteessa olevien yritysten 

kanssa on valmistanut alle 1 000 unionissa edellisen kalenterivuoden aikana 

rekisteröityä uutta henkilöautoa." 

3) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti: 

"– valtuudet käyttää yli puolta äänimäärästä; tai" 

4) Korvataan 4 artiklan toinen kohta seuraavasti:    

"Kunkin valmistajan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi 

otetaan huomioon seuraavat prosentuaaliset osuudet asianomaisena vuonna 

rekisteröidyistä kunkin valmistajan uusista henkilöautoista:    

– 65 prosenttia vuonna 2012,    

– 75 prosenttia vuonna 2013, 

– 80 prosenttia vuonna 2014, 

– 100 prosenttia vuosina 2015–2019, 
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– 95 prosenttia vuonna 2020,    

– 100 prosenttia vuoden 2020 lopusta alkaen."    

5) Lisätään artikla seuraavasti: 

"5 a artikla 

Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset    

▌Laskettaessa keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä kukin uusi henkilöauto, jonka 

hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, vastaa seuraavia henkilöautojen määriä: 

▌ 

– 2 henkilöautoa vuonna 2020, 

– 1,67 henkilöautoa vuonna 2021, 

– 1,33 henkilöautoa vuonna 2022, 

– 1 henkilöauto vuodesta 2023 alkaen, 

vuodelta, jona se on rekisteröity kaudella 2020–2022, jolloin kullekin valmistajalle 

on kuitenkin asetettu enimmäisvaikutus, joka on 7,5 g CO2/km." 

6) Korvataan 8 artiklan 9 kohta seuraavasti: 

"9. Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan mukaisesta 

tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta sekä liitteen II soveltamisesta 

täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan 

mukaisesti liitteessä II esitettyjen tietovaatimusten ja tietoparametrien 

muuttamiseksi." 
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7) Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti: 

"3. Komissio päättää täytäntöönpanosäädöksillä keinoista tämän artiklan 1 

kohdan mukaisten liikapäästömaksujen perimiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen." 

8) Muutetaan 11 artikla seuraavasti: 

a) Poistetaan 3 kohdan viimeinen virke. 

b) Korvataan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohta seuraavasti: 

"b) jos hakemus liittyy liitteessä I olevan 1 kohdan a ja b alakohtaan, tavoite, 

joka on joko 25 prosentin vähennys vuoden 2007 keskimääräisistä 

hiilidioksidipäästöistä tai, kun useamman sidossuhteessa olevan 

yrityksen osalta tehdään yhteinen hakemus, 25 prosentin vähennys 

kyseisten yritysten vuonna 2007 tuottamien keskimääräisten 

hiilidioksidipäästöjen keskiarvosta." 
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c) Lisätään 4 kohdan toiseen alakohtaan c alakohta seuraavasti: 

"c) jos hakemus liittyy liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohtaan, tavoite, joka 

on joko 45 prosentin vähennys vuoden 2007 keskimääräisistä 

hiilidioksidipäästöistä tai, kun useamman sidossuhteessa olevan 

yrityksen osalta tehdään yhteinen hakemus, 45 prosentin vähennys 

kyseisten yritysten vuonna 2007 tuottamien keskimääräisten 

hiilidioksidipäästöjen keskiarvosta." 

d) Korvataan 8 kohta seuraavasti: 

"8. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1–7 kohdan 

täydentämiseksi antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joissa annetaan säännöt poikkeuskelpoisuuden arviointiperusteiden 

tulkinnasta, hakemusten sisällöstä sekä hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisohjelmien sisällöstä ja arvioinnista." 

12) Muutetaan 12 artikla seuraavasti: 

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 

"1. Innovatiivisten teknologioiden tai innovatiivisten teknologioiden 

yhdistelmän (”innovatiivinen teknologiapaketti”) käytön 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 

päästötavoitteen alentumiseen saa olla korkeintaan 7 g CO2/km." 
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b) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti: 

"Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitettujen innovatiivisten teknologioiden 

tai innovatiivisten teknologiapakettien hyväksymismenettelyyn sovellettavat 

yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen." 

c) Korvataan 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 keskinäistä 

vuorovaikutusta, selvityksessä on oltava maininta tästä 

vuorovaikutuksesta, ja todentamiskertomuksessa on arvioitava, missä 

määrin tämä vuorovaikutus muuttaa kullakin toimenpiteellä 

saavutettua vähennystä." 
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10) Muutetaan 13 artikla seuraavasti: 

a) Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti: 

"Komissio hyväksyy nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 14 a artiklan 

mukaisesti." 

b) Kumotaan 3 kohdan toinen alakohta. 

c) Korvataan 5 kohta seuraavasti: 

"5. Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä uudelleen 

tässä asetuksessa asetettuja päästötavoitteita ja keinoja sekä muita tämän 

asetuksen näkökohtia, muun muassa sitä, onko hyötyparametri edelleen 

tarpeen ja sitä, onko massa vai jalanjälki paremmin kestävää kehitystä 

kuvastava hyötyparametri, hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamiseksi 

uusille henkilöautoille vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten. Tältä 

osin olisi tarvittavan vähennysasteen arvioinnin oltava 

yhdensuuntainen unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden ja 

autojen kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 

vähennysteknologian kehittämisen vaikutusten kanssa. Komissio 

toimittaa tämän arvioinnin tuloksista kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen on sisällytettävä 

asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi, mukaan 

lukien sellaisen kattavan vaikutustenarvioinnin perusteella 

mahdollisesti asetettava realistinen ja saavutettavissa oleva tavoite, 

jossa tarkastellaan, ovatko autoteollisuus ja siitä riippuvaiset 

teollisuudenalat edelleen kilpailukykyisiä. Näitä ehdotuksia laatiessaan 

komissio huolehtii siitä, että ne ovat kilpailun kannalta katsottuna 

mahdollisimman neutraaleja sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja 

kestäviä." 
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d) Korvataan 7 kohta seuraavasti: 

"7. Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 

korrelaatioparametrit, jotta voidaan ottaa huomioon asetuksessa (EY) 

N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 692/2008 tarkoitettujen 

hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa käytettävään sääntömääräiseen 

testausmenettelyyn mahdollisesti tehdyt muutokset. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Komissiolle siirretään valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 14 a 

artiklan mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen mukauttamiseksi 

käyttäen ensimmäisen alakohdan mukaisesti hyväksyttyjä menetelmiä 

ja samalla varmistaen, että erilaisia hyötyjä tarjoavien ajoneuvojen ja 

valmistajien vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja uudessa 

testimenettelyssä tiukkuudeltaan vertailukelpoisia ▌." 
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11) Korvataan 14 artikla seuraavasti: 

"14 artikla 
Komiteamenettely 

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 280/2004/EY* 9 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä 

komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 

182/2011** tarkoitettu komitea. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 

5 artiklaa. 

3. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy luonnosta 

täytäntöönpanosäädökseksi ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 

artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa. 

_____________________ 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY, tehty 11 päivänä 

helmikuuta 2004, järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 

seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 49, 

19.2.2004, s. 1). 

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti 

jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13)."    
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12) Lisätään 14 a artikla seuraavasti: 

"14 a artikla 
Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …* viiden vuoden ajaksi valta antaa 

8 artiklan 9 kohdan toisessa alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 

2 kohdan kolmannessa alakohdassa sekä 13 artiklan 7 kohdan toisessa 

alakohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden 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. 

                                                 
* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 9 

kohdan toisessa alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdan 

kolmannessa alakohdassa ja 13 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 

päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen. 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

5. Edellä olevan 8 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan, 11 artiklan 8 kohdan, 13 

artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan ja 13 artiklan 7 kohdan toisen 

alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, 

että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta 

tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella." 
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13) Lisätään liitteessä I olevaan 1 kohtaan alakohta seuraavasti: 

"c) Vuodesta 2020: 

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) 

jossa 

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) 

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo 

a = 0,0333." 

14) Muutetaan liite II seuraavasti: 

a) lisätään A osan 1 kohtaan alakohta seuraavasti: 

"n) suurin nettoteho;" 

b) lisätään A osan 1 kohdassa olevaan taulukkoon "A osan 1 kohdassa 

määritellyt yksityiskohtaiset tiedot" sarake seuraavasti: 

"Suurin nettoteho (kW)". 



 

AM\1020392FI.doc 23/23 PE519.390v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 

 

_____________________ 

 

 

 

 


