
AD\739973FI.doc PE404.748v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2007/0297(COD)

3.9.2008

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien 
asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi
(KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

Valmistelija: (*) Werner Langen

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla



PE404.748v02-00 2/37 AD\739973FI.doc

FI

PA_Legam



AD\739973FI.doc 3/37 PE404.748v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionilla on ollut vuodesta 1995 lähtien yhteisön strategia henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Strategia perustuu kolmeen pilariin: autonvalmistajien 
sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, polttoainetehokkaiden autojen tukeminen 
verokeinoin ja kuluttajien valistaminen. Vuosina 1995–2007 ajoneuvojen moottorien kehitys 
johti polttoainetehokkuuden merkittävään paranemiseen. Polttoainetehokkuuden 
parantaminen valui kuitenkin osittain tyhjiin, koska suurempien ajoneuvojen kysyntä kasvoi. 
Henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat 12 % Euroopan kaikista päästöistä. Autojen osuus 
kaikesta EU:n henkilöliikenteestä on noin 78 %. 

1. Asetusehdotuksen tavoitteet 

Komissio haluaa käsiteltävänä olevalla asetusehdotuksellaan asettaa yhteiseksi ja sitovaksi 
tavoitteeksi, että viimeistään vuonna 2012 hiilidioksidipäästöt olisivat 130 g CO2/km.
Parlamentti kannattaa tätä yhteistä päämäärää ja tukee komission yleisiä tavoitteita. Kuitenkin 
neuvoston ja parlamentin hyväksymällä asetuksella tulee pyrkiä sellaisten kestävien 
vähentämistavoitteiden saavuttamiseen, jotka eivät vaikuta kilpailuun, jotka ovat sosiaalisesti 
hyväksyttäviä ja joiden yhteydessä otetaan huomioon Euroopan autonvalmistajien laaja 
kirjoja sekä niiden asema kansainvälisessä kilpailussa.

2. Vaihtoehdot ja kasvuaste

Erityisen kiistanalainen kysymys on vähennystavoitteiden oikeudenmukainen jakaminen 
pienajoneuvojen ja suurempien ajoneuvojen kesken. Suuret ajoneuvot, joissa eurooppalaisilla 
valmistajilla on 80 %:n osuus koko maailman markkinoista, ovat keskeisellä sijalla uuden 
tekniikan suhteen. Keskeisellä sijalla on ajoneuvon massaa vastaava raja-arvokäyrä. Paras 
mittausperusta on ajoneuvon keskimääräiseen massaan perustuva, valmistajan uuden 
ajoneuvokannan keskiarvoa varten luotu hiilidioksidipäästötavoite. Suurempien ajoneuvojen 
pienajoneuvoihin verrattuna selvästi suurempi osuus määräytyy raja-arvokäyrän kasvuasteen 
mukaisesti.

Tässä lausunnossa kannatetaan komission ehdotusta, jonka mukaan raja-arvokäyrän 
kulmakerroin olisi 60 %. Suurempien ajoneuvojen vähennystavoitteet ovat selvästi suurempia 
kuin pienajoneuvojen. 60 %:n kulmakerroin merkitsee sitä, että hiilidioksidipäästöt eivät 
kasva yhtä nopeasti kuin paino, vaan paljon keskimäärää vähemmin. Ajoneuvon paino 
(massa) soveltuu erityisten hiilidioksiditavoitteiden parametriksi. Ajoneuvon paino aiheuttaa 
vähemmän kilpailun vääristymistä kuin muut parametrit. Japani ja Kiina soveltavat jo nyt 
painoa hiilidioksidipäästöjä koskevan lainsäädännön perustana. Kehityksen valvominen on 
helppoa, sillä tiedot ovat saatavilla. Koska autonvalmistajat kehittävät yhden pohjalevyn 
malleja, jalanjälki ei sovellu parametriksi. Jalanjälki-parametrin käyttö johtaisi siihen, että 
kaikki saman pohjalevyn ajoneuvot saisivat saman hiilidioksidia koskevan tavoitearvon 
varustelusta ja kokonaispainosta riippumatta. Lisäksi jalanjälki-parametri haittaisi tuntuvasti 
pieniä ja hiilidioksidin kannalta tehokkaita kaupunkiautoja. 
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3. Integroidun lähestymistavan täydentävät toimet

Integroidun lähestymistavan raja-arvo 120 g hiilidioksidia kilometriä kohden merkitsee 
hiilidioksidin vähentämistä 10 g/km täydentävien toimien avulla, joita ovat esimerkiksi vähän 
kitkaa aiheuttavat renkaat, vierintävastuksen vähentäminen, rengaspaineen 
vähentämisjärjestelmät, tehokkaat ilmastointilaitteet ja vaihteen vaihtamista osoittavat 
indikaattorit, jotka yhdessä voivat johtaa hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen 5 g/km. Tämän 
lisäksi biopolttoaineita käyttämällä päästään niin ikään noin 5 g/km:n hiilidioksidisäästöihin.
Ekoinnovoinnit on syytä tunnustaa hiilidioksidia vähentäviksi toimiksi, jotta voidaan ottaa 
käyttöön uutta tekniikka ja toteuttaa energiatehokkaita toimia. Koska testimenetelmällä ei 
voida käsitellä kaikkia ekoinnovointeja tai koska sovellettavan ja kansainvälisesti 
yhdenmukaistetun menettelyn muutokset ovat aikaa vieviä ja seikkaperäisiä, ehdotetaan 
lisäksi 6 artiklan ja liitteen II a mukaisen menettelyn käyttöön ottamista. Ekologiset 
innovaatiot voivat käsittää testausmenetelmän lisäksi autojen tekniikkaan liittyviä toimia, 
huoltotoimia, ajajien koulutusta, navigointi-infrastruktuurin, energiatehokkaat valot, 
aurinkoenergian käytön lisäämisen autoissa sekä hukkalämmön hyödyntämisen. Pyrkimyksenä 
on edistää kaikkia ympäristötasetta parantavia toimia. 

4. Käynnistämisvaihe 

Koska uusien mallien ja pohjien kehittäminen vie vähintään 5–8 vuotta, on järkevää, ettei 
tavoitetta 120 g hiilidioksidia/km panna täytäntöön tiettynä päivänä, vaan usean vuoden 
mittaisen siirtymäkauden aikana. Siksi ehdotetaan, että täydentävien toimien avulla 
valmistajan uudesta ajoneuvokannasta on neljänneksen saavutettava 120 g CO2/km:n tavoite 
vuonna 2012, vuonna 2013 puolen, vuonna 2014 kolmen neljänneksen, ja vuonna 2015 koko 
uuden ajoneuvokannan on oltava tavoitteen mukainen. Joustavuus on tarpeen, jotta 
valmistajilla on liikkumavaraa kehitystyössä samalla kun kartoitetaan vaihtoehtoisia tapoja. 

5. Seuraamukset

Komission ehdottamat sakkorangaistukset, 100–475 euroa hiilidioksiditonnia kohden, 
ylittävät selvästi kaikki teollisuuden ja energian alalla sovellettavat hiilidioksidisertifikaattien 
kuviteltavissa olevat kauppahinnat. Seuraamuksen tarkoituksena ei voi olla teollisuuden 
innovointikyvyn heikentäminen, vaan toimenpiteen toteuttamiseen kannustaminen ja 
mahdollisesti tavoitellut hiilidioksidisäästöt varmistavien korvaavien toimien rahoittaminen. 
Tässä lausunnossa ehdotetut rekisteröidyille uusille autoille määrättävät sakot 10–40 
€/grammaa hiilidioksidia (hiilidioksiditonnin hinta olisi näin korkeimmillaan 200 €) 
auttanevat saavuttamaan tämän. On syytä olettaa, että kuluttajien tietämys ja valmistajien 
kilpailu luovat muutoinkin valmistajille suurempia paineita kaikkien säädettyjen raja-arvojen 
noudattamiseen. 

6. Poikkeukset

Komission ehdotuksessa säädetään useita poikkeussäännöksiä, jotka on tarkastettava 
yksitellen. Tässä lausunnossa pienennetään komission ehdottamaa rajaa, joka on alle 10 0000 
myytyä uutta autoa vuodessa EU:ssa, 5 000 autoon vuodessa. Valmistajat, joiden on vaikea 
saavuttaa vähentämistavoitteet ja joiden osuus EU:n uusista rekisteröinneistä on enintään 1 %, 
voivat soveltaa enintään viiden vuoden mittaista lisäjärjestelyä.



AD\739973FI.doc 5/37 PE404.748v02-00

FI

7. Pitkän aikavälin tavoitteet

Parlamentin ja neuvoston tulisi hyväksyä pitkän aikavälin tavoitteita tutkimuksen sekä 
komission ehdotuksen pohjalta. Tuolloin on myös mahdollista saada käsitys uusista 
tekniikoista, ja vaihtoehtoisten voimalähteiden (esim. akkukäyttöiset ajoneuvot) käyttöön 
ottamisesta. Pitkän aikavälin tavoitteissa on myös otettava huomioon, että nyt kehitettyjen 
moottori- ja hybridimoottorijärjestelmien elinkaari on suhteellisen lyhyt, sillä seuraavan 
sukupolven paikalliset hiilidioksidipäästöjä aiheuttamattomat käyttövoimatavat saattavat olla 
käytössä jo 10 vuoden kuluttua ensin mainittujen käyttöön ottamisesta. Siksi politiikassa on 
mahdollistettava siirtyminen uusiin tekniikoihin. Jo tässä asetuksessa edellytetyn 120 g 
CO2/km:n tavoite keskimääräisessä ajoneuvokannassa johtaa siihen, että ajoneuvokannan 
keskimääräinen kulutus on saatava laskettua noin 5 litraan 100 kilometriä kohti 
bensiiniajoneuvojen luokassa ja noin 4,5 litraan 100 kilometriä kohti dieselajoneuvojen 
luokassa. Nämä tavoitteet ovat nykytilanne huomioon ottaen hyvin kunnianhimoisia.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Näistä sitoumuksista seuraa muun 
muassa, että kaikkien jäsenvaltioiden on 
vähennettävä henkilöautojen päästöjä
huomattavasti. Jotta saataisiin aikaan 
nämä tarvittavat laajat 
päästövähennykset, jäsenvaltioiden ja 
yhteisön olisi toteutettava strategioita ja 
toimenpiteitä teollisuuden ja energia-alan
lisäksi myös muilla yhteisön talouden 
aloilla. Tieliikenne on toiseksi suurin 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja 
EU:ssa, ja sen päästöt vain lisääntyvät. Jos 
tieliikenteen ilmastonmuutosvaikutukset
lisääntyvät entisestään, ne heikentävät 
huomattavasti niiden vähennysten 
merkitystä, joita muilla aloilla on saatu 
aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

(4) Näistä sitoumuksista seuraa muun 
muassa, että myös henkilöautojen päästöjä
on vähennettävä huomattavasti. Siksi 
uusien autojen valmistajia ja 
maahantuojia varten tarvitaan 
päästösäännöksiä. Yhteisön sääntely on 
ainoa tapa taata, että ensirekisteröityihin 
ajoneuvoihin sovelletaan samoja ehtoja 
kaikissa jäsenvaltioissa. Jos
jäsenvaltioiden ja yhteisön hiilidioksidin 
vähentämisen kokonaistavoitteeseen 
halutaan päästä, ei riitä, että toimiin 
ryhdytään vain teollisuuden ja energia-
alan piirissä, vaan mukana on otettava
myös liikenne ja kotitaloudet. Tieliikenne 
on toiseksi suurin 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja 
EU:ssa, ja sen päästöt vain lisääntyvät. Jos 
tieliikenteen hiilidioksidipäästöt
lisääntyvät entisestään, ne heikentävät 
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huomattavasti niiden vähennysten 
merkitystä, joita muilla aloilla on saatu 
aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Perustelu

It is not the Member States which must reduce emissions according to this regulation, but car 
manufacturers and importers. It is not the ‘climate change impact’ that threatens to increase 
further, but greenhouse gas emissions, particularly CO2.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Uusille henkilöautoille on tarpeen 
asettaa tavoitteita yhteisön tasolla, sillä 
sisämarkkinat sirpaloituisivat, jos 
jäsenvaltioiden tasolla toteutettaisiin 
yksittäisiä toimia. Yhteisön laajuiset 
tavoitteet antavat valmistajille enemmän 
suunnitteluvarmuutta ja joustavuutta 
hiilidioksidivähennysvaatimusten 
täyttämisen suhteen kuin erilliset 
kansalliset vähennystavoitteet. 
Päästönormeja asetettaessa on tärkeää ottaa 
huomioon se, miten ne vaikuttavat 
markkinoihin ja valmistajien 
kilpailukykyyn, mitä suoria ja välillisiä 
kustannuksia niistä aiheutuu elinkeinolle ja 
mitä etuja niistä saadaan, kun vauhditetaan 
innovointia ja energiankulutuksen 
vähentämistä.

(5) Uusille henkilöautoille on tarpeen 
asettaa tavoitteita yhteisön tasolla, sillä 
sisämarkkinat sirpaloituisivat, jos 
jäsenvaltioiden tasolla toteutettaisiin 
yksittäisiä toimia. Yhteisön laajuiset 
tavoitteet antavat valmistajille enemmän 
suunnitteluvarmuutta ja joustavuutta 
hiilidioksidivähennysvaatimusten 
täyttämisen suhteen ja ne estävät 
jäsenvaltioiden kilpailun vääristymisen 
erillisten kansallisten vähennystavoitteiden 
vuoksi. Tällaiset kilpailun vääristymät 
olisivat täysin vastoin yksien 
sisämarkkinoiden luomisen tavoitetta.
Päästönormeja asetettaessa on tärkeää ottaa 
huomioon se, miten ne vaikuttavat 
markkinoihin ja valmistajien 
kilpailukykyyn, mitä suoria ja välillisiä 
kustannuksia niistä aiheutuu elinkeinolle ja 
mitä etuja niistä saadaan, kun vauhditetaan 
innovointia ja energiankulutuksen 
vähentämistä.

Perustelu

Only a unified European rule on the basis of Article 95 ECT can prevent distortions of 
competition, countries taking unilateral action, and special arrangements.

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionin autokanta 
vanhenee nopeasti. Yli kymmenen vuotta 
vanhojen autojen suuri osuus EU:n 
autokannasta vaarantaa kaikki uudet 
hiilidioksidipäästöjä koskevat säännökset. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
autokannan uudistamiseen 
kannustamalla uusien autojen 
hankkimista.

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden varmistamiseksi on välttämätöntä suosia uusien autojen hankkimista. 
Jos kuluttajat hankkivat yhä mieluummin käytettyjä autoja, etenkin yli 10 vuoden ikäisiä, 
hiilidioksidipäästöt eivät laske merkittävästi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tiedonannoissa ehdotetaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa yhteisön 
tavoitteen 120 g CO2/km saavuttamiseksi 
viimeistään vuonna 2012 ja ilmoitetaan, 
että tässä tarkoituksessa komissio aikoo 
antaa ehdotuksen sääntelykehykseksi, jossa 
sitoudutaan vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä, jotta saavutetaan 
uuden autokannan keskimääräisten 
päästöjen tavoite 130 g CO2/km 
parantamalla ajoneuvoteknologiaa.
Valmistajien vapaaehtoisissa sitoumuksissa 
omaksutun lähestymistavan mukaisesti 
tämä kattaa seikat, jotka otetaan huomioon 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
mittaamisessa moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja 
Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen 
ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 

(10) Tiedonannoissa ehdotetaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa yhteisön 
tavoitteen 120 g CO2/km saavuttamiseksi 
viimeistään vuonna 2012 ja ilmoitetaan, 
että tässä tarkoituksessa komissio aikoo 
antaa ehdotuksen sääntelykehykseksi, jossa 
sitoudutaan vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä, jotta saavutetaan 
uuden autokannan keskimääräisten 
päästöjen tavoite 130 g CO2/km 
parantamalla ajoneuvoteknologiaa.
Tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä 
moottoritekniikkaa parantamalla tulisi 
tukea henkilöautojen ekoteknologian 
kehittämisen avulla sekä parantamalla 
tieinfrastruktuureja ja liikenteen 
hallintaa, biopolttoaineiden käyttöä 
edistävillä toimilla sekä sopivilla 
verojärjestelyillä. Valmistajien 
vapaaehtoisissa sitoumuksissa omaksutun 
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saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 
annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti. Lisävähennys 10 g CO2/km tai 
vastaavansuuruinen vaikutus, jos se on 
teknisesti tarpeen, saavutetaan muilla 
teknisillä parannuksilla ja lisäämällä 
biopolttoaineiden käyttöä. Koska myös 
kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa 
henkilöautojen kokonaispäästöihin, 
kuluttajille olisi annettava tietoa siitä, 
täyttävätkö uudet henkilöautot tässä 
asetuksessa asetetut päästötavoitteet.

lähestymistavan mukaisesti tämä kattaa 
seikat, jotka otetaan huomioon 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
mittaamisessa 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 asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti. Lisävähennys 10 g CO2/km tai 
vastaavansuuruinen vaikutus, jos se on 
teknisesti tarpeen, saavutetaan muilla 
teknisillä parannuksilla ja lisäämällä 
biopolttoaineiden käyttöä. Koska myös 
kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa 
henkilöautojen kokonaispäästöihin, 
kuluttajille olisi annettava tietoa siitä, 
täyttävätkö uudet henkilöautot tässä 
asetuksessa asetetut päästötavoitteet. On 
myös tärkeää ottaen huomioon huomioon 
kuluttajien mahdollisuudesta saada 
uusien henkilöautojen markkinoinnin 
yhteydessä polttoainetaloutta ja 
hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja 
annetun direktiivin 1999/94/EY tuleva 
tarkistaminen, että kehitetään selkeä 
luokitus ajoneuvolle niiden 
polttoainetehokkuuden ja 
hiilidioksidipäästöjen perusteella.

Perustelu

On erittäin tärkeää antaa kuluttajille selkeää tietoa. Direktiivin 1999/94/EY tarkistuksen 
yhteydessä on tärkeää luoda ajoneuvojen selkeä luokitus (esim. luokka A, A+, luokka B, jne.).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sääntelykehyksellä, jolla pyritään 
saavuttamaan uuden autokannan
keskimääräisten päästöjen tavoitteet, olisi 
varmistettava, että päästöjen 
vähentämistavoitteet ovat kilpailun 

(11) Sääntelykehyksellä, jolla pyritään 
saavuttamaan uuden autokannan 
keskimääräisten päästöjen tavoitteet, olisi 
varmistettava, että päästöjen 
vähentämistavoitteet ovat kilpailun 
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kannalta puolueettomia, sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia ja kestäviä sekä 
kohtuullisia kaikille eurooppalaisille 
ajoneuvojen valmistajille ja etteivät ne 
vääristä perusteettomasti valmistajien 
välistä kilpailua. Sääntelykehys olisi 
laadittava sellaiseksi, että EU voi saavuttaa 
Kioton pöytäkirjan mukaiset tavoitteensa, 
ja sitä olisi täydennettävä varsinaiseen 
käyttöön liittyvillä välineillä, kuten 
eriytetyllä auto- ja energiaverotuksella.

kannalta puolueettomia, sosiaalisesti
oikeudenmukaisia ja kestäviä sekä 
kohtuullisia kaikille eurooppalaisille 
ajoneuvojen valmistajille ja etteivät ne 
vääristä perusteettomasti valmistajien 
välistä kilpailua. Sääntelykehys olisi 
laadittava sellaiseksi, että EU voi saavuttaa 
Kioton pöytäkirjan mukaiset tavoitteensa, 
ja sitä olisi täydennettävä varsinaiseen 
käyttöön liittyvillä välineillä, kuten 
eriytetyllä auto- ja energiaverotuksella. 
Henkilöautojen veron tulisi liittyä niiden 
saastuttaviin päästöihin, ja siitä tulisi 
sopia unionin tasolla, jotta voidaan 
välttää sisämarkkinoiden hajautuminen 
entisestään jäsenvaltioiden erilaisen 
verotuksen vuoksi.

Perustelu

Komission ei tarvitse määrittää "perusteltua" kilpailun vääristymistä. Jotta voitaisiin välttää 
sisämarkkinoiden sirpaloituminen jäsenvaltioiden harjoittaman erilaisen soveltamisen vuoksi, 
on tärkeää päästä unionin tasolla sopimukseen henkilöautojen verotuksesta niiden 
saastepäästöjen perusteella.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta saavutettaisiin päästöttömät 
autot, olisi voitava lisätä voimakkaasti 
määrärahoja, jotka tutkimuksen ja 
kehityksen seitsemännessä 
puiteohjemassa on varattu päästöttömien 
autojen valmistusteknologioihin.

Perustelu

On tärkeää investoida enemmän teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen päästöttömien 
autojen tekemiseksi.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta automarkkinoiden 
monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin 
kuluttajatarpeisiin säilyisi, henkilöautojen 
hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä 
lineaarisessa suhteessa autojen ns. hyötyyn.
Kaikkein parhaiten tätä ns. hyötyä kuvaa 
auton massa ensinnäkin siksi, että se 
korreloi riittävällä tavalla tämänhetkisten 
päästöjen kanssa, mikä johtaisi 
todenmukaisempiin ja kilpailun kannalta 
puolueettomampiin tavoitteisiin, ja toiseksi 
siksi, että massaa koskevat tiedot ovat 
helposti saatavilla. Tietoja olisi kuitenkin
kerättävä myös toisesta ns. 
hyötyparametristä eli ”jalanjäljestä” 
(akseliväli kertaa raideväli), jotta voidaan 
helpottaa pitkän aikavälin arvioiden 
tekemistä hyötyperusteisesta 
lähestymistavasta. Tavoitteita asetettaessa 
olisi otettava huomioon ennusteet uusien 
autojen massan kehityksestä vuoteen 2012 
saakka ja vältettävä sellaisten 
kannustimien luominen, jotka voisivat 
kannustaa valmistajia kasvattamaan 
ajoneuvojensa massaa korkeammasta 
hiilidioksidiraja-arvosta hyötymisen 
tarkoituksessa. Siksi vuodeksi 2012 
asetettavia tavoitteita määriteltäessä olisi 
otettava huomioon valmistajien 
valmistamien ja EU:n markkinoilla 
myytävien autojen massan mahdollinen 
autonominen kasvu tulevaisuudessa. 
Lisäksi erilaisilla tavoitteilla olisi 
edistettävä päästövähennyksiä kaikissa 
ajoneuvoluokissa, vaikkakin raskaampien 
ajoneuvojen luokassa voidaan saada 
aikaan muita suurempia 
päästövähennyksiä.

(12) Jotta automarkkinoiden 
monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin 
kuluttajatarpeisiin säilyisi, henkilöautojen 
hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä 
lineaarisessa suhteessa autojen ns. hyötyyn.
Tätä hyötyä kuvaa auton massa, koska se 
korreloi riittävällä tavalla tämänhetkisten 
päästöjen kanssa, mikä johtaisi 
todenmukaisempiin ja kilpailun kannalta 
puolueettomampiin tavoitteisiin, ja koska
massaa koskevat tiedot ovat helposti 
saatavilla. Tietoja olisi kerättävä myös 
toisesta ns. hyötyparametristä eli
"jalanjäljestä" (akseliväli kertaa 
raideväli), jotta voidaan helpottaa pitkän 
aikavälin arvioiden tekemistä 
hyötyperusteisesta lähestymistavasta.
Komission pitäisi vuoteen 2014 mennessä 
arvioida tietojen saatavuutta ja 
tarvittaessa mukauttaa hyötyparametriä.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän asetuksen päämääränä on 
luoda autoteollisuudelle kannustimia 
investoida uusiin teknologioihin.
Asetuksella edistetään aktiivisesti 
ekoinnovointia, ja siinä otetaan huomioon 
tuleva tekninen kehitys. Näin voidaan 
parantaa Euroopan teollisuuden 
kilpailukykyä ja vauhdittaa 
korkeatasoisten työpaikkojen syntyä.

(13) Tämän asetuksen päämääränä on 
luoda autoteollisuudelle (ajoneuvojen 
valmistajille ja laitetoimittajille)
kannustimia investoida uusiin 
teknologioihin. Siksi asetus on laadittava 
siten, että siinä palkitaan 
kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä 
ekoinnovointeja ja otetaan ne huomioon, 
millä tuetaan EU:n autoteollisuuden ja 
sen laitetoimittajien markkinajohtajuutta 
sekä otetaan riittävästi huomioon tuleva 
tekninen kehitys. Tämä edistää kestävällä 
tavalla EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja 
turvaa Euroopan unionin korkeatasoiset 
työpaikat.

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa rajataan huomioon otettavat ekoinnovoinnit 
niihin, jotka voidaan todentaa nykyisellä testimenetelmällä. A limitation to only 5 g CO2/km 
or, including biofuels, to 10 g CO2/km for the ‘complementary measures’ taken as a whole, is 
insufficient.  Se jää selvästi alle sen, mikä on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ympäristöinnovaatiot on 
määritettävä ja varmistettava määrällisesti 
mitattavissa olevin normein osana 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 
Nykyinen eurooppalainen 
tyyppihyväksyntäjärjestelmä ei kata 
kaikkia hiilidioksidipäästövähennysten 
saavuttamiseen käytettävissä olevia 
teknisiä vaihtoehtoja. Siksi on tarpeen 
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luoda menetelmä, jolla arvioidaan 
teknisten toimenpiteiden 
käyttöönottamisesta mahdollisesti 
johtuvat hiilidioksidipäästöjen 
vähennykset. Olisi kiinnitettävä huomiota 
tekniikoihin, jotka eivät näy tai näkyvät 
riittämättömästi asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanomääräysten mukaisesti 
toteutettavissa toimenpiteissä. 
Ympäristöinnovaatioiden hyväksyminen 
on keino myöntää valmistajille 
lisäkannustimia ottamalla nämä edut 
huomioon niiden hiilidioksidipäästöjen 
vähennystavoitteiden saavuttamisessa. 
Koska uudet tekniikat voivat olla 
autoteollisuudelle kalliita, komission olisi 
lisäksi kannustettava niihin erityisen 
luottojärjestelmän avulla. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Jotta teollisuudelle voidaan taata 
pitkän aikavälin ennustettavuus ottaen 
samalla huomioon tuleva tekninen 
kehitys, uusien henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen pitkän aikavälin 
vähentämistavoitteet tulisi määrittää 
ottaen huomioon komission suorittama 
vaikutusten arviointi. Tavoitteilla tulisi 
pyrkiä saavuttamaan tavoite 95 g 
hiilidioksidia/km vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Tämä asetus käsittää erityisiä 
säännöksiä, joilla pyritään edistämään 
entisestään vaihtoehtoisten polttoaineiden 
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käyttöä, vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja 
päästöttömiä ajoneuvoja EU:n 
markkinoilla.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 d) Ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen ja ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta on erityisen tärkeää, 
että EU:n autoteollisuus pysyy 
maailmanlaajuisella tasolla 
kilpailukykyisenä. Siten on tärkeää 
toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä, 
erityisesti, kun otetaan huomioon 
kustannukset koko EU:n 
autoteollisuudelle, jotta varmistetaan, että 
sen kilpailukykyä ei vahingoiteta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämän asetuksen mukaisten 
tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi 
on otettava käyttöön vankka säännösten 
noudattamisen valvontamekanismi.

(19) Tämän asetuksen mukaisten 
tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi 
on otettava käyttöön EY:n 
perustamissopimuksen mukainen 
seuraamusmekanismi.

Perustelu

Seuraamuksia asetettaessa on otettava huomioon kaikki olosuhteet ja EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklan merkitys.

Tarkistus 14
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Direktiivissä 2007/46/EY säädetään, 
että valmistajien on annettava 
vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on 
seurattava jokaisen uuden henkilöauton 
mukana, ja että jäsenvaltiot saavat 
rekisteröidä ajoneuvot ja sallia niiden 
käyttöönoton ainoastaan, jos niillä on 
voimassa oleva 
vaatimustenmukaisuustodistus. 
Jäsenvaltioiden keräämien tietojen olisi 
vastattava valmistajan henkilöautolle 
antaman vaatimustenmukaisuustodistuksen 
tietoja.

(21) Direktiivissä 2007/46/EY säädetään, 
että valmistajien on annettava 
vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on 
seurattava jokaisen uuden henkilöauton 
mukana, ja että jäsenvaltiot saavat 
rekisteröidä ajoneuvot ja sallia niiden 
käyttöönoton ainoastaan, jos niillä on 
voimassa oleva 
vaatimustenmukaisuustodistus. 
Jäsenvaltioiden keräämien tietojen olisi 
vastattava valmistajan henkilöautolle 
antaman vaatimustenmukaisuustodistuksen 
tietoja ja perustuttava ainoastaan niihin.
Jos jäsenvaltiot perustellusta syystä 
haluavat olla käyttämättä 
vaatimustenmukaisuustodistusta 
rekisteröintiprosessin 
loppuunsaattamiseksi ja uuden 
henkilöauton käyttöönottamiseksi, niiden 
pitäisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, 
joilla varmistetaan seurantamenettelyn 
asianmukainen täsmällisyys. Tulisi 
perustaa unionin yhteinen vakiotietokanta 
vaatimustenmukaisuustodistusten 
tiedoille. Sitä pitäisi käyttää yhteisenä 
referenssinä, joka auttaa jäsenvaltioita 
pitämään yllä rekisteröintitietoja 
ajoneuvojen ensirekisteröinnin 
yhteydessä.  Komission olisi varmistettava, 
että jäsenvaltiot käyttävät 
kulttuuriperintöön liittyvien alueellisten 
verkkojen (Regnet-hanke) yhteydessä 
esitellyn kaltaisia sähköisiä verkkoja, 
jotka nopeuttavat entisestään 
rekisteröintitietojen, esimerkiksi 
hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen, 
vaihtoa täsmällisen seurannan 
toteuttamiseksi.  Auttaakseen valmistajia 
vastaamaan markkinoiden kehitykseen 
komission olisi lisäksi kunkin 
seurantavuoden elokuun 30 päivään 
menneessä annettava kullekin 
valmistajalle kyseistä vuotta koskeva 
puolen välin kertomus.
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Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot tulisi velvoittaa käyttämään pääviitteenä (esim. CO2-päästöjen osalta) 
vaatimustenmukaisuustodistusta seurannan perustana (tällä hetkellä noin 12 EU:n 
jäsenvaltioista ei käytä tätä asiakirjaa). Siksi tulisi perustaa unionin tietokanta tällaisten 
tietojen keräämistä varten. Sen avulla myös valmistajat voisivat antaa ajoissa päivityksiä, jos 
niiden ajoneuvojen tekniset tiedot muuttuvat. On tärkeää, että valmistajat tietävät ajoissa, 
mikä virallinen CO2-luku on, ja siksi komission väliaikaiset laskelmat ja välikertomus tulee 
esittää puolen vuoden välein.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tässä 
asetuksessa säädetyn raja-arvon, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta vuodesta 2012 alkaen.
Maksun suuruuden olisi määräydyttävä sen 
perusteella, missä määrin valmistaja on 
ylittänyt raja-arvon. Maksun olisi myös 
noustava ajan mittaan. Maksussa olisi 
otettava huomioon teknologiakustannukset, 
jotta se kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä.
Liikapäästömaksuista kertyviä summia
olisi pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina.

(22) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tässä 
asetuksessa säädetyn raja-arvon, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta vuodesta 2012 alkaen.
Maksun suuruuden olisi määräydyttävä sen 
perusteella, missä määrin valmistaja on 
ylittänyt raja-arvon. Sen tulisi olla 
suhteellinen ja yhdenmukainen muiden 
hiilidioksidipäästöjä vähentävien 
välineiden, kuten EU:n 
päästökauppajärjestelmän, kanssa. 
Maksussa olisi otettava huomioon 
teknologiakustannukset, jotta se kannustaa 
riittävän tehokkaasti vähentämään 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä.
Liikapäästömaksusta kertyvät summat
olisi käytettävä sellaisten kestävien 
liikennemuotojen edistämiseen, jotka 
eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä, ja 
erityisesti liikenneverkkoihin, 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tähtäävään tutkimukseen, uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liikenteessä 
sekä autokannan uudistamisen 
tukemiseen.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde ja tavoitteet Kohde, tavoitteet ja päämäärät
Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa EU:n 
yleinen tavoite eli saada uuden 
autokannan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt tasolle 120 g CO2/km.
Asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen keskimääräisten
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 130 g 
CO2/km, joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa ja jota 
mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti. Tätä asetusta täydennetään 
lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 
10 g:aa/km osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa EU:n 
yleinen tavoite eli vähentää 
hiilidioksidipäästöjä EU:n sisällä myös 
liikenteen alalla. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 120 g 
CO2/km. Asetuksessa asetetaan myös 
uusien ajoneuvojen keskimääräisten 
päästöjen tavoitteeksi enintään 95 g 
hiilidioksidia/km 1 päivästä tammikuuta 
2020 alkaen.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 130 g 
CO2/km, joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa ja jota 
mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti.
3. Tätä asetusta täydennetään 
lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 
vähintään 10 g:aa/km, osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää ehdotuksen kattavasta 
menettelystä kaikkien hiilidioksidia 
vähentävien toimien kartoittamiseksi, 
jotta moottoria tai ajoneuvoa ja 
täydentäviä toimia ja ekoinnovointeja 
koskeva erottelu päättyisi.

Perustelu

Autoteollisuuden teknisen kehityksen tukemiseksi ja autonvalmistajien ja laitetoimittajien 
pitkän aikavälin investointivarmuuden turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista vahvistaa 
yksityiskohtaisen tilannekartoituksen ja oikeudellisten seurausten huolellisen arvioinnin 
perusteella pitkän aikavälin tavoitteet ja tukea siten vaihtoehtoisia tekniikoita. Nämä 
tavoitteet on vahvistettava piakkoin yhteispäätösmenettelyyn perustuvassa 
lainsäädäntömenettelyssä. Ehdotuksessa on oltava kattava menettely, jossa tarkastellaan 
kaikkia toimia hiilidioksidin vähentämiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, ja 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 
2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
(’henkilöautot’), jotka rekisteröidään 
yhteisössä ensimmäistä kertaa ja joita ei 
ole aiemmin rekisteröity yhteisön 
ulkopuolella (’uudet henkilöautot’).

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, ja 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 
2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
(’henkilöautot’), jotka rekisteröidään 
yhteisössä ensimmäistä kertaa (’uudet 
henkilöautot’).

Perustelu

Jotta voitaisiin kannustaa Euroopan autonvalmistajia investoimaan uusiin teknologioihin, 
joiden tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, on 
vältettävä ottamasta käyttöön erityisetuja yhteisön ulkopuolelta tuotaville uusille autoille.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Huomioon ei oteta sellaisia aiempia 
rekisteröintejä, jotka on tehty yhteisön 
ulkopuolella alle kolme kuukautta ennen 
yhteisössä tehtyä rekisteröintiä. 

Poistetaan.

Perustelu

Jotta voitaisiin kannustaa Euroopan autonvalmistajia investoimaan uusiin teknologioihin, 
joiden tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, on 
vältettävä ottamasta käyttöön erityisetuja yhteisön ulkopuolelta tuotaville uusille autoille.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä asetusta ei sovelleta 3 artiklan 
1 kohdan f d alakohdan mukaisiin 
erityiseen sosiaaliseen käyttöön 
tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Perustelu

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) 'jalanjäljellä' auton akseliväliä 
kerrottuna raidevälillä 
vaatimustenmukaisuustodistuksen 
mukaisesti ja noudattaen direktiivin 
2007/46/EY liitteessä I olevan 2.1 ja 
2.3 jakson määritelmää;
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Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) 'vaihtoehtoista polttoaineitta 
käyttävällä ajoneuvolla' asetuksessa 
715/2007/EY ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä 
tarkoitettuja ajoneuvoa.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

(f b) 'päästöttömällä ajoneuvolla' 
ajoneuvoa, joka ei paikallaan tai 
toiminnassa ollessaan tuota 
hiilidioksidipäästöjä asetuksen 
715/2007/EY mukaista 
hiilidioksiditestimenettelyä sovellettaessa.

Perustelu

Tarkistuksella ei muuteta kohdan merkitystä vaan parannetaan sen kielellistä selkeyttä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) 'ympäristöinnovaatiolla' mitä 
tahansa toimenpidettä tai teknistä 
innovaatiota, jonka on osoitettu 
vähentävän määrällisesti 
hiilidioksidipäästöjä, joka ei sisälly 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaiseen 
hiilidioksiditestimenettelyyn tai tule 
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riittävästi huomioonotetuksi siinä ja jota 
1 artiklassa mainitut lisätoimenpiteet eivät 
oikeudellisesti edellytä; on laadittava yksi 
rajoitettu toimien luettelo, jota voidaan 
kuitenkin tarkistaa;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) ´erityiseen sosiaaliseen käyttöön 
tarkoitetuilla ajoneuvoilla´ seuraavia M1-
luokan ajoneuvoja:
(i) direktiivin 2007/46/EY mukaisia 
erityiseen sosiaaliseen käyttöön 
tarkoitettuja ajoneuvoja, joiden 
vertailumassa on yli 2 000 kg, 
(ii) ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 2 000 kg, jotka on tarkoitettu 
vähintään seitsemälle matkustajalle ja 
kuljettajalle, lukuun ottamatta luokan 
M1G ajoneuvoja direktiivin 2007/46/EY 
mukaisesti, 
(iii) ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 1 760 kg ja jotka on valmistettu 
pelkästään ammattikäyttöön ja joissa 
voidaan vammaisia suosivan yhteisön 
politiikan mukaisesti käyttää pyörätuolia.

Perustelu

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdanto-osan kappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi
valmistajien katsotaan olevan toisiinsa 

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi
sidossuhteessa olevan yrityksen 
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sidoksissa, jos ne ovat sidossuhteessa 
olevia yrityksiä. ’Sidossuhteessa olevilla 
yrityksillä’ tarkoitetaan:

muodostavan useamman valmistajan
katsotaan olevan kokonaisuutena 
yhtenäinen valmistaja. ’Sidossuhteessa 
olevilla yrityksillä’ tarkoitetaan:

Perustelu

Tarkistuksella ei muuteta kohdan merkitystä vaan parannetaan sen kielellistä selkeyttä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin henkilöautojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
kalenterivuonna päästötavoitetta, joka 
sille on määritelty liitteen I mukaisesti tai, 
jos valmistajalle on myönnetty 9 artiklan 
nojalla poikkeus, kyseisen poikkeuksen 
mukaisesti.

Kunkin henkilöautojen valmistajan on
1 päivänä tammikuuta 2012 alkaen
varmistettava, että 60 % sen autokannasta 
vuonna 2012, 70 % vuonna 2013, 80 % 
vuonna 2014 ja 100 % sen autokannasta 
vuonna 2015 ja joka vuosi sen jälkeen ei
ylitä liitteen I mukaisesti määritettyä 
valmistajan autojen erityistä 
hiilidioksidipäästötavoitetta, jos 
valmistajalle on myönnetty 9 artiklan 
nojalla poikkeus, kyseisen poikkeuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi 
henkilöauto, jonka keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ovat vähemmän kuin 
50 g CO2 / km, ja jokainen vaihtoehtoista 
polttoaineitta käyttävä ajoneuvo katsotaan 
puoleksitoista ajoneuvoksi ja jokainen 
päästötön ajoneuvo katsotaan kolmeksi 
ajoneuvoksi vuoteen 2015 saakka 
kyseinen vuosi mukaan lukien.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidipäästöjä laskettaessa otetaan 
huomioon ekoinnovoinnin avulla 
saavutettu hiilidioksidipäästöjen 
väheneminen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valmistajat voivat muodostaa 
ryhmittymän, jonka avulla ne pyrkivät 
täyttämään liitteessä I olevassa 
2 a kohdassa säädetyt velvoitteensa 
liittyen päästöttömien ajoneuvojen 
käyttöönottoon.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdanto-osan kappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimus ryhmittymän muodostamisesta 
voi koskea yhtä tai useampaa 
kalenterivuotta, mutta sen kokonaiskesto 
ei kuitenkaan saa ylittää viittä 
kalenterivuotta; sopimus on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta sinä 
kalenterivuonna, joka on ensimmäinen 
niistä kalenterivuosista, joilta päästöt on 
tarkoitus yhdistää. Valmistajien, jotka 
muodostavat ryhmittymän, on toimitettava 
komissiolle tiedot, joissa:

2. Sopimus ryhmittymän muodostamisesta 
voi koskea yhtä tai useampaa 
kalenterivuotta; sopimus on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta sinä 
kalenterivuonna, joka on ensimmäinen 
niistä kalenterivuosista, joilta päästöt on 
tarkoitus yhdistää. Valmistajien, jotka 
muodostavat ryhmittymän, on toimitettava 
komissiolle tiedot, joissa:
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Perustelu

Ei ole mitään syytä rajata ryhmittymän muodostamista viiteen vuoteen.  Muutoksella ei 
myöskään puututa 130 g/km:n yleiseen keskimääräiseen vähentämistavoitteeseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – johdanto-osan kappale

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajat voivat tehdä 
ryhmittymäjärjestelyjä edellyttäen, että ne 
ovat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan mukaisia ja että jokainen 
ryhmittymän jäseneksi hakeva valmistaja 
voi osallistua ryhmittymään avoimelta ja 
syrjimättömältä pohjalta sekä 
kaupallisesti kohtuullisin ehdoin. 
Rajoittamatta EU:n kilpailusääntöjen 
yleistä soveltamista tällaisiin ryhmittymiin, 
ryhmittymän kaikkien jäsenten on 
huolehdittava erityisesti siitä, että 
ryhmittymäjärjestelyjen yhteydessä 
tapahtuva tiedonvaihto koskee ainoastaan:

5. Valmistajat voivat tehdä 
ryhmittymäjärjestelyjä edellyttäen, että ne 
ovat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan mukaisia. Rajoittamatta EU:n 
kilpailusääntöjen yleistä soveltamista 
tällaisiin ryhmittymiin, ryhmittymän 
kaikkien jäsenten on huolehdittava 
erityisesti siitä, että 
ryhmittymäjärjestelyjen yhteydessä 
tapahtuva tiedonvaihto koskee ainoastaan:

Perustelu

Jos ryhmittymä muodostetaan siten, että jokainen ulkoinen valmistaja voi liittyä mukaan 
sovituin ehdoin ja syrjimättömästi, päädytään lopuksi siihen, että koko alalla otetaan 
käyttöön suljettu päästökauppajärjestelmä. Siksi tämä sivulause on poistettava yritysten 
perustamisen vapauden nimissä ja EU:n kilpailumääräykset huomioon ottaen.  Ryhmittymien 
muodostaminen tapahtukoon vapaaehtoisten sopimusten pohjalta ilman ulkoisten 
kilpailijoiden pakkoliittymisiä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tämän asetuksen soveltamiseksi
valmistajia, jotka kuuluvat ryhmittymään, 
josta komissiolle on toimitettu 
asianomaiset tiedot, pidetään yhtenä 
ainoana valmistajana, lukuun ottamatta 

7. Tämän asetuksen 4 kohdan mukaisia 
velvoitteitaan täyttäessään valmistajia, 
jotka kuuluvat ryhmittymään, josta 
komissiolle on toimitettu asianomaiset 
tiedot, pidetään yhtenä ainoana 
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3 kohdassa tarkoitettua tapausta. valmistajana, lukuun ottamatta 3 kohdassa 
tarkoitettua tapausta. Seuranta- ja 
ilmoitustiedoista tehdään merkintä 
rekisteriin, niistä ilmoitetaan ja ne 
asetetaan yksittäisten valmistajien ja 
kaikkien ryhmittymien saataville 
keskusrekisterissä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2010 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
tiedot kustakin alueellaan rekisteröidystä 
uudesta henkilöautosta liitteessä II olevan 
A osan mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta kuukaudelta
ja kultakin seuraavalta kuukaudelta
kerättävä tiedot kustakin alueellaan 
rekisteröidystä uudesta henkilöautosta 
liitteessä II olevan A osan mukaisesti. 
Nämä tiedot on annattava valmistajille ja 
niiden nimeämille maahantuojille tai 
edustajille kussakin jäsenvaltiossa.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin 
keinoin varmistamaan, että ilmoituksen 
tekevät elimet toimivat avoimesti ja 
virkavaltaisuutta välttäen.

Perustelu

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. Siksi toimia 
ei pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012, ne olisi toteutettava kuukausittain, ja tiedot olisi 
saatettava autonvalmistajien saataville, jotta heidät ja asiakkaat voidaan sitouttaa paremmin 
tavoitteen saavuttamiseen. Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kansalliset 
ilmoituksen tekevät elimet eivät aiheuta tarpeettomia toimintakustannuksia ja että ne toimivat 
mahdollisimman tehokkaasti ja epäbyrokraattisesti.

Tarkistus 35
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
28 päivänä helmikuuta 2011 ja kunakin 
seuraavana vuonna määriteltävä edelliseltä 
kalenterivuodelta liitteessä II olevassa 
B osassa luetellut tiedot ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa 
täsmennetyssä muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
31 päivänä heinäkuuta 2012 ja kunakin 
seuraavana vuosipuoliskona määriteltävä 
edelliseltä kalenterivuodelta liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut, hyväksytyn 
tilintarkastajan varmentamat tiedot ja 
toimitettava ne komissiolle. Tiedot on 
toimitettava liitteessä II olevassa C osassa 
täsmennetyssä muodossa.

Perustelu

Seurannan ja ilmoitusten on alettava yhtä aikaa asetuksen täytäntöönpanon kanssa vuonna 
2012, jotta voidaan välttää markkinoiden vääristyminen ja valmistajien syrjivä kohtelu. 
Valmistajien on tärkeää tietää ajoissa, mikä virallinen CO2-luku on, ja sen vuoksi komission 
alustavat laskelmat on tehtävä puolivuosittain. Hyväksytyn tilintarkastajan suorittamalla 
jäsenvaltioiden tietojen varmentamisella olisi turvattava, että jäsenvaltiot keräävät 
hiilidioksiditietoja vaatimustenmukaisuustodistuksista ja seuraavat niitä ja että automallit 
jaetaan oikeille valmistajille.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdanto-osan kappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista ja esittää 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011 ja 
kunakin seuraavana vuonna kutakin
valmistajaa varten alustavan laskelman: 

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista ja esittää 
viimeistään 30 päivänä elokuuta 2012 ja 
kunakin seuraavana vuosipuoliskona 
kutakin valmistajaa varten alustavan 
laskelman:

Perustelu

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. Toimia ei 
siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012. Valmistajat tarvitsevat suunnitteluvarmuuden 
vuoksi ajoissa tiedot kunkin vuosipuoliskon sallituista hiilidioksidiarvoista.



PE404.748v02-00 26/37 AD\739973FI.doc

FI

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajat voivat kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu 
4 kohdassa tarkoitettu alustava laskelma, 
ilmoittaa komissiolle tiedoissa 
mahdollisesti olevista virheistä ja siitä, 
mitä jäsenvaltiota virhe koskee. 

5. Valmistajat voivat kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu 
4 kohdassa tarkoitettu alustava laskelma, 
ilmoittaa komissiolle tiedoissa 
mahdollisesti olevista virheistä ja siitä, 
mitä jäsenvaltiota virhe koskee.

Komissio tutkii valmistajien esittämät 
ilmoitukset ja vahvistaa 30 päivään 
syyskuuta mennessä 4 kohdan mukaiset 
alustavat laskelmat sellaisinaan tai 
muutettuina.

Komissio tutkii valmistajien esittämät 
ilmoitukset ja vahvistaa 31 päivään 
maaliskuuta mennessä 4 kohdan mukaiset 
alustavat laskelmat sellaisinaan tai 
muutettuina.

Perustelu

Jäsenvaltioiden keräämien tietojen täsmällisyys on ratkaisevan tärkeää, jotta valmistajille 
voidaan laskea vähennyksen tavoitearvot tarkasti.  Siksi aikaa, joka varataan valmistajille 
virheistä ilmoittamiseen, olisi jatkettava vähintään kolmella kuukaudella.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio katsoo 5 kohdan 
mukaisten laskelmien perusteella, että 
valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt kalenterivuonna 2010 
tai 2011 ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, se 
ilmoittaa tästä valmistajalle.

Poistetaan.

Perustelu

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. Toimia ei 
siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012.

Tarkistus 39
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka kerää ja 
toimittaa seurantatiedot tämän asetuksen 
mukaisesti, ja ilmoitettava nimeämisestä 
komissiolle viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

7. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka kerää ja 
toimittaa seurantatiedot tämän asetuksen 
mukaisesti, ja ilmoitettava nimeämisestä 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja
komissiolle viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2–5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
liikapäästömaksu lasketaan seuraavaa 
kaavaa käyttäen:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
liikapäästömaksu lasketaan seuraavaa 
kaavaa käyttäen:

päästöylitys x uusien henkilöautojen 
lukumäärä x liikapäästömaksu, joka on 
määritelty 4 kohdassa.

päästöylitys x uusien henkilöautojen, jotka 
eivät ole valmistajan keskimääräisen 
päästötavoitteen mukaisia, lukumäärä x 
liikapäästömaksu, joka on määritelty 
4 kohdassa.

jossa: jossa:
’päästöylityksellä’ sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; sekä

’päästöylityksellä’ sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; sekä

’uusien henkilöautojen lukumäärällä’ 
valmistajan valmistamien ja kyseisenä 
vuonna rekisteröityjen uusien 
henkilöautojen lukumäärää.

’uusien henkilöautojen, jotka eivät ole 
valmistajan keskimääräisen 
päästötavoitteen mukaisia, lukumäärällä’ 
valmistajan valmistamien ja kyseisenä 
vuonna rekisteröityjen sellaisten uusien 
henkilöautojen lukumäärää, joiden 
hiilidioksidipäästöt ylittävät niiden 
päästötavoitteet, eikä niitä voida 
kompensoida muilla valmistajan 
rekisteröimillä ajoneuvoille, joiden 
hiilidioksidipäästöt jäävät niiden 
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päästötavoitteiden alle.

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksu on kalenterivuonna 
2012 ja sitä seuraavina kalenterivuosina 
oltava verrattavissa muihin hiilidioksidia 
vähentäviin välineisiin, kuten EU:n 
päästökauppajärjestelmään, mutta se saa 
olla enintään 40 euroa.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013;
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; sekä
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.
4. Komissio vahvistaa menetelmät 
1 kohdassa tarkoitetun liikapäästömaksun 
keräämiseksi.

4. Komissio vahvistaa menetelmät 
1 kohdassa tarkoitetun liikapäästömaksun 
keräämiseksi.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Liikapäästömaksusta kertyviä summia 
pidetään Euroopan unionin talousarvioon 
otettavina tuloina.

5. Liikapäästömaksusta kertyvät summat 
on käytettävä sellaisten kestävien 
liikennemuotojen edistämiseen, jotka 
eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä, ja 
erityisesti liikenneverkkoihin, 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tähtäävään tutkimukseen, uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liikenteessä 
sekä autokannan uudistamisen 
tukemiseen.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa menetelmät 
1 kohdassa tarkoitetun liikapäästömaksun 
keräämiseksi.

4. Komissio vahvistaa menetelmät 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetun liikapäästömaksun 
keräämiseksi.
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Perustelu

Seuraamusten vahvistaminen säädöksissä kuuluu yhteisölle. Tämä edellyttää kuitenkin 
jäsenvaltioiden yhteisymmärrystä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdanto-osan kappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio julkaisee viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2011 ja kunakin 
seuraavana vuonna luettelon, joka sisältää 
kustakin valmistajasta seuraavat tiedot:

1. Komissio julkaisee, myös 
verkkosivustollaan, viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2013 ja kunakin 
seuraavana vuonna luettelon, joka sisältää 
kustakin valmistajasta seuraavat tiedot:

Perustelu

Valmistajatietojen julkaisemisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa säännösten käyttöön 
ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.  
Siksi niiden julkaisemista ei pitäisi aloittaa ennen vuotta 2013.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
julkaistussa luettelossa on 31 päivästä 
lokakuuta 2013 alkaen ilmoitettava myös, 
täyttikö valmistaja 4 artiklassa säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
julkaistussa luettelossa on ilmoitettava 
myös, täyttikö valmistaja 4 artiklassa 
säädetyt vaatimukset edellisenä 
kalenterivuonna.

Perustelu

Käynnistymispäivämäärä on jo vahvistettu 8 artiklan 1 kohtaan tehtävässä muutoksessa.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienimuotoista tuotantoa harjoittaville 
riippumattomille valmistajille 

myönnettävä poikkeus

Pienimuotoiseen tuotantoon 
erikoistuneille valmistajille myönnettävä 

poikkeus
1. Valmistaja voi hakea poikkeusta liitteen 
I mukaisesti lasketusta päästötavoitteesta, 
jos se:

1. Valmistaja voi hakea poikkeusta liitteen 
I mukaisesti lasketusta päästötavoitteesta, 
jos se:

(a) vastaa alle 10 000:sta uudesta
yhteisössä rekisteröitävästä 
henkilöautosta kalenterivuotta kohden; 
sekä 

(a) vastaa alle 0,1 prosentista uusista
yhteisössä rekisteröitävistä 
henkilöautoista kalenterivuotta kohden; 
sekä 

(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
valmistajaan.

(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
valmistajaan; tai

(c) jos se on sidossuhteessa, on ja oli 
tämän asetuksen tullessa voimaan 
erityismallien valmistaja, jolla on omat 
kehitys- ja tuotantolaitokset.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a ja 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Valmistaja voi pyytää komissiolta 
vaihtoehtoista tavoitearvoa, jossa 
edellytetään liitteessä I vahvistetun arvon 
sijasta keskimääräisten päästöjen 
vähentämistä 25 prosentilla vuoteen 2006 
verrattuna edellyttäen, että
(a) jos sillä ei ole sidossuhteessa olevia 
yrityksiä, sen osuus Euroopan unionissa 
vuosittain rekisteröitävistä uusista 
autoista on suurempi kuin 1 kohdassa 
tarkoitettu arvo ja vähemmän kuin 
1 prosentti eurooppalaisista markkinoista, 
tai
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(b) jos sillä on sidossuhteessa olevia 
yrityksiä,  sen osuus Euroopan unionissa 
vuosittain rekisteröitävistä uusista 
autoista yhdessä sidossuhteessa olevien 
yritysten kanssa on suurempi kuin 
1 kohdassa tarkoitettu arvo ja vähemmän 
kuin 1 prosentti eurooppalaisista 
markkinoista.
7 b. Sidossuhteessa olevat yritykset voivat 
pyytää komissiolta vaihtoehtoista 
tavoitearvoa, jossa edellytetään liitteessä I 
vahvistetun arvon sijasta keskimääräisten 
päästöjen vähentämistä 25 prosentilla, jos 
niiden osuus Euroopan unionissa 
vuosittain rekisteröitävistä uusista 
autoista yhdessä sidossuhteessa olevan 
yrityksen kanssa on suurempi kuin 
1 kohdassa tarkoitettu arvo ja vähemmän 
kuin 1 prosentti eurooppalaisista 
markkinoista.

Perustelu

Suurempi, 25 prosentin vähennysmääräys kannustaa erityismallien valmistajia tuntuvampiin 
pyrkimyksiin kuin tavanomaisten autokantojen valmistajia. Koska erityismallien valmistajiin 
ei useimmiten sovelleta 9 artiklan 1 kohdan poikkeusta, komission ehdotusta on täydennettävä 
tältä osin oikeudenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuonna 2010 kertomuksen, 
jossa tarkastellaan sitä, miten kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä koskevan yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
täytäntöönpanossa on edistytty.

1. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuonna 2010 kertomuksen, 
jossa tarkastellaan sitä, miten kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä koskevan yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
täytäntöönpanossa on edistytty. Komissio 
esittää samassa kertomuksessa 
suosituksia luotto- ja 
sertifiointijärjestelyistä 
ympäristöinnovaatioiden ottamiseksi 
käyttöön.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos komissio ehdottaa uutta 
lainsäädäntöä, joka vaikuttaa kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin ja niiden 
polttoaineisiin tavalla, joka johtaa 
suoraan tai epäsuorasti 
hiilidioksidipäästöjen kasvuun, komissio 
ilmoittaa tästä seikasta selvästi 
ehdotuksissaan Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, ja osoittaa mahdolliset 
kielteiset vaikutukset valmistajien tässä 
asetuksessa vahvistettujen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamiseen.

Perustelu

Autoteollisuuden tulisi saada kompensaatiota lainsäädäntöehdotuksista, jotka lisäävät CO2-
päästöjä. This is coherent with the agreed principles of CARS21: stability, predictability and 
reaching the targets in the most cost efficient way. Siksi tulisi ilmoittaa selvästi, jos ehdotetut 
asetukset vaikuttavat kielteisesti hiilidioksidin vähentämistavoitteeseen.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio seuraa teknistä kehitystä ja 
esittää tarvittaessa 
hiilidioksidivastaavuuskynnyksiä muille 
henkilöautoissa käytettäville 
energiamuodoille. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jotta voidaan ottaa paremmin 
huomioon autojen todelliset 
hiilidioksidipäästöt ja lisätoimien sekä 
ekoinnovointien tuomat mahdollisuudet, 
komissio arvioi säännöllisesti 
hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen 
tarkoitettuja asetuksen 715/2007/EY 
mukaisia tekstisyklejä ja mukauttaa niitä 
vastaavasti.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
10 artikla –3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Komissio julkaisee vuoteen 2014 
mennessä vaikutusten arviointia 
seuraavan kertomuksen jalanjälkeä 
koskevien tietojen saatavuudesta 
käytettäessä jalanjälkeä parametrinä 
päästötavoitteiden määrittämisessä, ja se 
muuttaa tarvittaessa liitettä I käyttäen 
12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajatiedotus Täytäntöönpanotoimenpiteet
Valmistajien on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
kaikissa direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 

Toimenpiteet, joita tarvitaan 3 artiklan 
1 kohdan f a alakohdan 
täytäntöönpanoon ja joilla on tarkoitus 
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6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, 
julisteissa, mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt eroavat kyseiselle 
henkilöautolle liitteessä I asetetusta 
päästötavoitteesta.

muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
olennaisia osia, säädetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Ympäristöinnovaatioiden hyväksyminen EU:n tasolla komitologiamenettelyllä takaa 
yhdenmukaisen toiminnan. Komitologia on yhteisön oikeudessa vakiintunut menettely, jota 
komissio käyttää usein sellaisten yhteisten päätösten tekemiseksi, joilla muutetaan olemassa 
olevaa lainsäädäntöä, tai uuden lainsäädännön antamiseksi tavalla, joka vastaa komission 
toimivaltaa moottoriajoneuvojen valmistuksen suhteen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 1. Sallitut hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohden määritellään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen: 

1. Sallitut hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohden määritellään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen: 

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M 
– M0), 

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M 
– M0), 

jossa: jossa: 
M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Tarkistus 53
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin valmistajan on taattava, että 
1 päivänä tammikuuta 2020 alkavana 
vuonna ja kunakin vuonna sen jälkeen 
vähintään 8 prosenttia sen valmistamista 
henkilöautoista on päästöttömiä 
ajoneuvoja. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi valmistajat voivat 
soveltaa 5 artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitettuja ryhmittymistä koskevia 
säännöksiä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – johdanto-osan kappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2010
alkavalta vuodelta ja kultakin seuraavalta
vuodelta kerättävä alueellaan 
rekisteröidyistä uusista henkilöautoista 
seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2012
alkavalta kuukaudelta ja kultakin 
seuraavalta kuukaudelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista 
henkilöautoista seuraavat tiedot:

Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen. Toimia ei siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012. Valmistajat 
tarvitsevat suunnitteluvarmuuden vuoksi kuukausittain tiedot uusista henkilöautoista ja 
hiilidioksidin valvonnasta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – johdanto-osan kappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2010
alkavalta vuodelta ja kultakin seuraavalta

3. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2012
alkavalta kuukaudelta ja kultakin 
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vuodelta määriteltävä B osassa kuvattujen 
menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

seuraavalta kuukaudelta määriteltävä
B osassa kuvattujen menetelmien 
mukaisesti kunkin valmistajan osalta:
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