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Komission teksti 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Bart Staes 

Tarkistus 14 
OTSIKKO 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä niiden 
uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden 
ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston 
direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä niiden 
uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden 
ja hyödynnettävyyden sekä 
hiilidioksidipäästöjen osalta sekä neuvoston 
direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivissä olisi asetettava EU:ssa hyväksyttäville uusille ajoneuvotyypeille myös 
energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Tarkistus 15 
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi) 

 (3 a) Uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys 
ja hyödynnettävyys ovat EU:n 
ympäristöpolitiikan tärkeitä tavoitteita, ja 
sen vuoksi kaikki asianosaiset tahot pitävät 
myönteisinä direktiivin 2000/53/EY ja 
tämän direktiivin osuutta asiaan. 

Or. de 

Perustelu 

Johdanto-osassa on syytä korostaa ehdotuksen ympäristöpoliittisia tavoitteita. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Bart Staes 

Tarkistus 16 
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi) 

 (7 a) Toimet ajoneuvojen aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
rajoittamiseksi ovat tarpeen, jotta voidaan 
saavuttaa vaarallisen ilmastonmuutoksen 
estämistä koskevat EU:n tavoitteet. Olisi 
hyväksyttävä lisää välineitä kannustimien 
luomiseksi sellaisten ajoneuvojen 
kehittämistä ja tuotantoa varten, joiden 
päästöt ovat selväsi alemmat kuin tässä 
direktiivissä asetetut enimmäistasot. 
Vuoteen 2020 mennessä uusien 
matkustaja-ajoneuvojen keskimääräiset 
päästöt saisivat olla EU:ssa korkeintaan 
60 g/km. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä direktiivissä pitäisi asettaa ainoastaan vähimmäisvaatimukset. Keskimääräisten 
päästöjen alentamiseksi tarvitaan muita välineitä. Vuonna 1996 yhteisössä hyväksyttiin 
tavoitteeksi 120 g/km, joka on saavutettava vuoteen 2005 mennessä (viimeistään 2010 
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mennessä) [KOM(1995)0689 lopullinen, neuvoston päätelmät 25. kesäkuuta 1996]. 
Hybriditeknologian, vetyajoneuvojen ja biopolttoaineiden avulla on mahdollista edelleen 
puolittaa uusien ajoneuvojen päästöt vuoteen 2020 mennessä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Bart Staes 

Tarkistus 17 
1 ARTIKLAN 1 KOHTA 

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
hallinnolliset ja tekniset säännökset 
2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen 
tyyppihyväksynnän osalta. Direktiivillä 
pyritään varmistamaan, että kyseisten 
ajoneuvojen osat ja materiaalit voidaan 
käyttää uudelleen, kierrättää ja hyödyntää 
liitteessä I esitettyjen 
vähimmäisprosenttiosuuksien mukaisesti. 

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
hallinnolliset ja tekniset säännökset 
2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen 
tyyppihyväksynnän osalta. Direktiivillä 
pyritään asettamaan hiilidioksidipäästöjen 
enimmäisrajat ja varmistamaan, että 
kyseisten ajoneuvojen osat ja materiaalit 
voidaan käyttää uudelleen, kierrättää ja 
hyödyntää liitteessä I esitettyjen 
vähimmäisprosenttiosuuksien mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivissä olisi asetettava EU:ssa hyväksyttäville uusille ajoneuvotyypeille myös 
energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt 

Tarkistus 18 
4 ARTIKLAN 5 KOHTA 

5) 'vertailuajoneuvolla' ajoneuvotyypin 
versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on 
katsonut olevan ongelmallisin 
uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden 
ja hyödynnettävyyden osalta; 

5) 'vertailuajoneuvolla' ajoneuvotyypin 
versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on 
katsonut olevan ongelmallisin 
uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden 
ja hyödynnettävyyden osalta; 

 Hyväksyntäviranomainen valitsee nämä 
ajoneuvot tyypin eri versioiden joukosta 
yhteisymmärryksessä valmistajan kanssa. 

 Tässä yhteydessä on otettava huomioon 
seuraavat perusteet: 
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 – rakenne 

 – tarjolla olevat varustelutasot 
 – tarjolla oleva erikoisvarustelu, joka 

tarvittaessa asennetaan ajoneuvoon 
valmistajan vastuulla; 

Or. de 

Perustelu 

Komission ehdotuksen mukaisesti (6.2.3) on asianmukaista sekä selventää, että 
hyväksyntäviranomainen suorittaa valinnan yhteisymmärryksessä valmistajan kanssa, että 
ottaa mukaan ehdotetut perusteet. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies 

Tarkistus 19 
4 ARTIKLAN 5 KOHTA 

5) 'vertailuajoneuvolla' ajoneuvotyypin 
versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on 
katsonut olevan ongelmallisin 
uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden 
ja hyödynnettävyyden osalta; 

5) 'vertailuajoneuvolla' ajoneuvotyypin 
versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on 
valmistajaa kuultuaan katsonut olevan 
ongelmallisin uudelleenkäytettävyyden, 
kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden 
osalta; 

Or. en 

Perustelu 

Valmistajat on otettava mukaan ajoneuvojen valintaan, vaikka hyväksyntäviranomaisen olisi 
tehtävä lopullinen valinta.  
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Bart Staes 

Tarkistus 20 
5 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi) 

 2 a. Valmistajan on osoitettava 
noudattavansa direktiivin 2000/53/EY 
4 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
säännöksiä. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivissä 2000/53/EY kielletään lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuusiarvoisen kromin 
käyttö ajoneuvoissa ja niiden osissa 1. heinäkuuta 2003 alkaen. Tyyppihyväksyntää ei pitäisi 
myöntää, jos ajoneuvo sisältää näitä aineita muutoin kuin romuajoneuvodirektiivissä 
määriteltyjen edellytysten mukaisesti. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer 

Tarkistus 21 
5 ARTIKLAN 3 KOHTA 

3. Hyväksyntäviranomainen tarkastaa, että 
tämän direktiivin liitteessä I tarkoitettuun 
purkulistaan kuuluvat polymeereista ja 
elastomeereista koostuvat osat on merkitty 
ajoneuvojen osien ja materiaalien 
koodausstandardien vahvistamisesta 
romuajoneuvoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/53/EY nojalla 27 päivänä 
helmikuuta 2003 tehdyn komission 
päätöksen 2003/138/EY mukaisesti. 

3. Hyväksyntäviranomainen tarkastaa, onko 
valmistaja ryhtynyt tarvittaviin toimiin sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
liitteessä I tarkoitettuun purkulistaan 
kuuluvat polymeereista ja elastomeereista 
koostuvat osat on merkitty ajoneuvojen 
osien ja materiaalien koodausstandardien 
vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/53/EY nojalla 27 päivänä 
helmikuuta 2003 tehdyn komission 
päätöksen 2003/138/EY mukaisesti. 

Or. de 

Perustelu 

Käytännössä polymeereista ja elastomeereista valmistetut osat merkitään vasta viimeisessä 
vaiheessa, juuri ennen tuotannon aloittamista, kun tyyppitarkastus on jo suoritettu. Tämän 
säännöksen soveltaminen johtaisi siihen, että valmistajan olisi rakennettava lisää 
prototyyppejä, jotta polymeereista ja elastomeereista valmistetut osat voitaisiin merkitä 
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tarkastusta varten. Kummankin osapuolen kannalta tehokkaampi ratkaisu olisi, jos 
hyväksyntäviranomainen tarkastaisi, että valmistaja on ryhtynyt tarvittaviin toimiin (ja 
ottanut täten vastuun) sen varmistamiseksi, että kyseiset osat merkitään. 
Hyväksyntäviranomainen voi luonnollisesti tehdä tarkastuksen myös vielä myöhempänä 
ajankohtana. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Tarkistus 22 
6 ARTIKLAN 3 KOHTA 

3. Jäsenvaltiot nimittävät tämän direktiivin 
liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti 
toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan 
alustavan arvioinnin ja myöntämään 
vaatimustenmukaisuustodistuksen. 

3. Viranomainen suorittaa alustavan 
arvioinnin ja myöntää 
vaatimustenmukaisuustodistuksen. 

Or. de 

Perustelu 

Jäsenvaltioilla on tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset. On erittäin tärkeää, että 
tämän direktiivin säännösten noudattamista valvovat valtion yksiköt ovat hyväksyttyjä ja 
arvostettuja viranomaisia, jotka kykenevät arvioimaan ajoneuvoja ja niiden rakennetta. 
Nykyiset tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset pystyvät siihen ja tuovat 
oikeusvarmuutta. Lisäksi näin vältetään kilpailun vääristyminen Euroopassa. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Bart Staes 

Tarkistus 23 
7 ARTIKLAN JOHDANTO-OSA 

Tämän direktiivin liitteessä V lueteltuja osia Jos valmistaja ei osoita, että osat ovat 
sovellettavien turvallisuusnormien 
mukaisia, tarjoa kaikkia tarvittavia takuita 
ja noudata kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti vaadittavia vastuuta koskevia 
normeja, tämän direktiivin liitteessä V 
lueteltuja osia 

Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Bart Staes 

Tarkistus 24 
7 A ARTIKLA (uusi) 

 7 a artikla 
 Hiilidioksidipäästöjen rajat 

 1. Jäsenvaltiot voivat 1 päivästä 
tammikuuta 2010 alkaen myöntää joko EY-
tyyppihyväksynnän tai kansallisen 
tyyppihyväksynnän hiilidioksidipäästöjen 
osalta ainoastaan ajoneuvotyypeille, jotka 
täyttävät seuraavan vaatimuksen: 

 – Luokkiin M1 ja N1 kuuluvien täysin 
varusteltujen ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt ovat vuonna 2010 
enintään 45+ (0,08 x ajoneuvon massa) 
g/km, ja ne laskevat kolmella prosentilla 
vuodessa. 

 2. Valmistajien on toimitettava 
hyväksyntäviranomaiselle yksityiskohtaiset 
tekniset tiedot, joita tarvitaan 
varmistettaessa 1 kohdan säännösten 
noudattaminen. 

Or. en 

Perustelu 

EU on asettanut luokan M1 ajoneuvoille hiilidioksidipäästöjen tavoitteeksi 120 g/km 
viimeistään vuoteen 2010 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vuosien 2004–2010 
välisenä aikana vuotuisen kehityksen olisi oltava 4,3 prosenttia, kun vuosina 1995–2003 
edistyttiin vuosittain 1,6 prosenttia. Vuoden 2010 tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan siis 
lisätoimia. Tällä direktiivillä ei voida puuttua uusien myytävien ajoneuvojen keskimääräisiin 
hiilidioksidipäästöihin, koska direktiivi koskee yksittäisten ajoneuvotyyppien hyväksyntää eikä 
polttoainesekoitusten hyväksyntää. Sen vuoksi ehdotetaan menetelmää 
ajoneuvotyyppikohtaisten hiilidioksidipäästöjen enimmäismäärien asettamiseksi. Esitetty 
kaava on yhdistelmä Japanin kevyitä ajoneuvoja koskevista normeista (jotka tulevat voimaan 
vuonna 2010) ja Kiinan raskaita ajoneuvoja koskevien toisen vaiheen normeista (jotka tulevat 
voimaan heinäkuussa 2008), ja sitä on tiukennettu noin 10 prosentilla kevyiden ajoneuvojen 
suhteen ja 15 prosentilla raskaiden ajoneuvojen suhteen. Lisäksi siihen on otettu mukaan N1-
luokan ajoneuvot (kevyet hyötyajoneuvot tai pakettiautot), mikä on toteutettavissa, koska 
hiilidioksidipäästöjä koskevat normit riippuvat ajoneuvon massasta. Näiden normien 
noudattaminen Euroopassa olisi maailmanlaajuisten parhaiden käytäntöjen mukaista ja 
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auttaisi tehokkaasti eurooppalaista teollisuutta valmistautumaan Japanin ja Kiinan 
määräysten noudattamiseen ja helpottaisi siten näille markkinoille pääsyä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Tarkistus 25 
10 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTO-OSA 

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……36 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen 

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……54 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen 

Or. de 

Perustelu 

Jos kaikkien valmistajien kaikille ajoneuvotyypeille on tehtävä tyyppitarkastus 
samanaikaisesti, tämä merkitsee sekä hyväksyntäviranomaisille että valmistajille 
ylitsepääsemättömiä hallinnollisia ruuhkia. Euroopassa on tällä hetkellä noin 600 erilaista 
tyyppiä, joita ei millään voida tarkastaa 36 kuukauden kuluessa. Lisäksi EU:ssa noudatetaan 
käytäntöä, jonka mukaan uusien tyyppien tarkastus suoritetaan ensin. On myös tehtävä ero 
uusien ja jo olemassa olevien tyyppien välillä: antamalla etusija uusien tyyppien 
tarkastukselle varmistetaan, että kaikki markkinoille tulevat uudet tyypit tarkastetaan. Jo 
olemassa olevat tyypit voidaan tarkastaa vähitellen myöhemmin 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt 

Tarkistus 26 
10 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTO-OSA 

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……36 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen 

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……54 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen 

Or. en 

Perustelu 

Valmistajille olisi annettava riittävästi aikaa markkinoilla jo myynnissä olevien tyyppien 
tyyppitarkastusta varten. Jätteitä koskevassa lainsäädännössä markkinoilla oleville tyypeille 
on annettu 12 kuukauden siirtymäkausi. Ehdotetussa ajanjaksossa otetaan huomioon, että 
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jotkut tyypit voivat poistua käytöstä mallin muuttuessa, ja toisaalta pidempään käytössä 
olevat tyypit olisi otettava direktiivin piiriin. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies 

Tarkistus 27 
10 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTO-OSA 

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……36 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen 

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……54 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen 

Or. en 

Perustelu 

Tavoitteen on oltava ekologisesti kunnianhimoinen, mutta samalla on otettava huomioon 
käytännön vaikeudet, joita teollisuudelle aiheutuu, jos on noudatettava 36 kuukauden 
määräaikaa. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Tarkistus 28 
LIITE I, 9 A KOHTA (uusi) 

 9 a. Tarkastellessaan tämän direktiivin 
tavoitteiden toteutumista viranomainen voi 
yhteisymmärryksessä valmistajan kanssa 
valita muita tarkastusmahdollisuuksia. Ne 
voivat poiketa tässä kuvatuista 
mahdollisuuksista, jos ne ovat 
todistusvoimaisia tarkastuksia. 

Or. de 

Perustelu 

Tiettyjen tarkastusmahdollisuuksien määräämisen sijaan viranomaiselle olisi annettava 
vapaus valita myös muita mahdollisuuksia, jos siten vähennetään viranomaisen ja 
valmistajan työmäärää. Samalla on kuitenkin varmistettava, että muut 
tarkastusmahdollisuudet ovat todistusvoimaisia. Jälkimmäisellä edellytyksellä varmistetaan, 
että direktiivin tavoitteet saavutetaan. 
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