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Tarkistus 11
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Päämääränä tulee olla liikenteen 
energian kokonaiskulutuksen 
vähentäminen. Kokonaiskulutuksen 
vähentämisessä huomiota on kiinnitettävä 
niin henkilöautojen päästöjen 
vähentämiseen teknisin toimin kuin 
ylipäätään liikkumistarpeen 
vähentämiseen. Liikkumistarpeen 
pienentäminen tulee huomioida kaikilla 
politiikan sektoreilla, erityisesti 
maankäytön suunnittelussa ja 
joukkoliikennejärjestelmissä. 
Liikkumiskysyntää on siirrettävä teiltä 
radoille kehittämällä raideverkostoa. 
Myös kuluttajien käyttäytymiseen, 
esimerkiksi ajotapaan tulisi pyrkiä 
vaikuttamaan.

Or. fi

Tarkistus 12
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan parlamentti antoi 
24. lokakuuta 2007 päätöslauselman 
yhteisön strategista henkilöautojen ja 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Or. en
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Perustelu

On otettava huomioon myös päätöslauselma, jonka Euroopan parlamentti antoi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Tarkistus 13
Dorette Corbey

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 
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.

(10) Jotta voidaan saavuttaa Euroopan 
unionin itsenäinen sitoumus 
kasvihuonekaasupäästöjä vähentämisestä 
ainakin 20 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä, tarvitaan kunnianhimoisia 
hiilidioksidipäästöjen leikkauksia 
liikenteen alalta. Tämän saavuttamiseksi 
tarvitaan uuden autokannan 
keskimääräisten päästöjen tavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 1012 mennessä 
ajoneuvoteknologiaa parantamalla ja 
pitkän aikavälin sitovat tavoitteet 80 g 
CO2/km vuoteen 2020 ja 60 g CO2/km 
vuoteen 2025 mennessä. Pitkän aikavälin 
tavoitteet antavat valmistajille 
lainsäädäntöä koskevan pitkän aikavälin 
varmuuden, jota ne tarvitsevat voidakseen 
suunnitella investointinsa 
matalapäästöisiin henkilöautoihin. 
Valmistajien vapaaehtoisissa sitoumuksissa 
omaksutun lähestymistavan mukaisesti 
tavoitteet kattavat 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. 
Koska myös kuluttajakäyttäytyminen 
vaikuttaa henkilöautojen 
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kokonaispäästöihin, kuluttajille olisi 
annettava tietoa siitä, täyttävätkö uudet 
henkilöautot tässä asetuksessa asetetut 
päästötavoitteet.

Or. en

Perustelu

120 grammaa ilman lisätoimenpiteitä vuonna 2012 on komission alkuperäinen ehdotus, ja 
teknologia sen saavuttamiseksi on mahdollinen. Tämän lisäksi tarvitaan sitovat pitkän 
aikavälin tavoitteet antamaan autonvalmistajille niiden tarvitseman pitkän aikavälin 
perspektiivin.

Tarkistus 14
Rebecca Harms

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 saatavuudesta 20 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) 

(10) Tarvitaan sääntelykehys, jossa 
sitoudutaan vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä, jotta saavutetaan 
yhteisön tavoite 120 g CO2/km uuden 
autokannan keskimääräisille päästöille 
parantamalla ajoneuvoteknologiaa. Koska 
myös kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa 
henkilöautojen kokonaispäästöihin, 
kuluttajille olisi annettava tietoa ajoneuvon 
hiilidioksiditehokkuudesta, myös 
ilmastoinnin hiilidioksidipäästöjä 
vastaavasta osuudesta, ja siitä, täyttävätkö 
uudet henkilöautot tässä asetuksessa 
asetetut päästötavoitteet.
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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.

Or. en

Tarkistus 15
Jens Holm

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 saatavuudesta 20 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 mukaisesti. Lisävähennys 

(10) Tarvitaan sääntelykehys, jossa 
sitoudutaan vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä, jotta saavutetaan 
yhteisön tavoite 120 g CO2/km vuoteen 
2012 mennessä uuden autokannan 
keskimääräisille päästöille parantamalla 
ajoneuvoteknologiaa.  Koska myös 
kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa 
henkilöautojen kokonaispäästöihin, 
kuluttajille olisi annettava tietoa siitä, 
täyttävätkö uudet henkilöautot tässä 
asetuksessa asetetut päästötavoitteet.
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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.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa vahvistetaan uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 130 g CO2/km, joka saavutetaan parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa ja lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 10 g/km. Tällä tarkistuksella 
otetaan käyttöön 120 g tavoite, joka saavutetaan yksinomaan ajoneuvoteknologialla. 
Tarvittava teknologia on paitsi saatavana, myös tavoite 120 g CO2/km on viivästynyt jo kaksi 
kertaa. Ei siten ole syytä enempään lykkäämiseen. 

Tarkistus 16
Johannes Blokland

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 

(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 
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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.

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 kestävää käyttöä. Koska 
myös kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa 
henkilöautojen kokonaispäästöihin, 
kuluttajille olisi annettava tietoa siitä, 
täyttävätkö uudet henkilöautot tässä 
asetuksessa asetetut päästötavoitteet.

Or. en

Tarkistus 17
Kurt Joachim Lauk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Euroopan parlamentti antoi 
komission 7 päivänä helmikuuta 2007 
antamia tiedonantoja koskevan
päätöslauselman, jossa muistutettiin, että 
uusien henkilöautotyyppien kehittäminen 
vie viidestä seitsemään vuotta, ja pyysi 
siksi komissiota olemaan asettamatta 
hiilidioksidipäästöjä koskevia lopullisia 
pakollisia tavoitteita ennen vuotta 2015.

Or. de

Perustelu

Koska autoteollisuuden kehitys- ja tuotantosyklit kestävät viidestä seitsemään vuotta, 
ohjearvo olisi annettava sitovana vasta vuodesta 2015 lähtien. Varhaisempi ajankohta ei 
vastaisi talouden realiteetteja.
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Tarkistus 18
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Päästöttömät ajoneuvot vähentävät 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. 
Vaikka polttoaineen tuottaminen 
päästöttömille ajoneuvoille aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä, näillä autoilla on 
parempi kasvihuonekaasutehokkuus kuin 
autoilla, joissa on polttomoottori. Näiden 
ajoneuvojen, kuten sähköautojen tai 
vetyautojen, kehittämistä ja tuotantoa olisi 
sen vuoksi edistettävä vaatimalla, että 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 
kahdeksan prosenttia kaikista uusista 
ajoneuvoista on päästöttömiä ajoneuvoja.

Or. en

Perustelu

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.

Tarkistus 19
Chris Davies

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. 

(12) Jotta automarkkinoiden 
monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin 
kuluttajatarpeisiin säilyisi, henkilöautojen 
hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä 
lineaarisessa suhteessa autojen ns. hyötyyn. 
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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.

Kaikkein parhaiten tätä ns. hyötyä kuvaa 
”jalanjälki” (akseliväli kertaa raideväli) 
siksi, että se tarjoaa paremmat 
kannustimet ajoneuvojen painon 
vähentämiseen kuin toinen parametri
auton massa. Joka tapauksessa olisi 
kerättävä tietoja jalanjälkiparametrista, 
jotta voidaan helpottaa pitkän aikavälin 
arvioiden tekemistä hyötyperusteisesta 
lähestymistavasta. Tavoitteita asetettaessa 
olisi otettava huomioon ennusteet uusien 
autojen massan ja jalanjäljen kehityksestä 
vuoteen 2012 saakka ja vältettävä sellaisten 
kannustimien luominen, jotka voisivat 
kannustaa valmistajia kasvattamaan 
ajoneuvojensa massaa tai jalanjälkeä 
korkeammasta hiilidioksidiraja-arvosta 
hyötymisen tarkoituksessa. Siksi vuodeksi 
2012 asetettavia tavoitteita määriteltäessä 
olisi otettava huomioon valmistajien 
valmistamien ja EU:n markkinoilla 
myytävien autojen massan sekä jalanjäljen 
mahdollinen autonominen kasvu 
tulevaisuudessa. Lisäksi erilaisilla 
tavoitteilla olisi edistettävä 
päästövähennyksiä kaikissa 
ajoneuvoluokissa, vaikkakin raskaampien 
ajoneuvojen luokassa voidaan saada aikaan 
muita suurempia päästövähennyksiä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus massaan perustuvan parametrin käyttämisestä rankaisee valmistajia, 
jotka tekevät autoista kevyempiä.  Se on väärin.  Painon vähentäminen on yksi kaikkein 
tärkeimmistä keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä.  Parametrin pitäisi perustua 
”jalanjälkeen”.
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Tarkistus 20
Jens Holm

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.
Kaikkein parhaiten tätä ns. hyötyä kuvaa 
”jalanjälki” (akseliväli kertaa raideväli) 
siksi, että se tarjoaa paremmat 
kannustimet ajoneuvon koon 
pienentämiseen kuin toinen parametri 
auton massa. Joka tapauksessa olisi 
kerättävä tietoja jalanjälkiparametrista, 
jotta voidaan helpottaa pitkän aikavälin 
arvioiden tekemistä hyötyperusteisesta 
lähestymistavasta. Tavoitteita asetettaessa 
olisi otettava huomioon ennusteet uusien 
autojen massan ja jalanjäljen kehityksestä 
vuoteen 2012 saakka ja vältettävä sellaisten 
kannustimien luominen, jotka voisivat 
kannustaa valmistajia kasvattamaan 
ajoneuvojensa massaa tai jalanjälkeä 
korkeammasta hiilidioksidiraja-arvosta 
hyötymisen tarkoituksessa. Siksi vuodeksi 
2012 asetettavia tavoitteita määriteltäessä 
olisi otettava huomioon valmistajien 
valmistamien ja EU:n markkinoilla 
myytävien autojen massan sekä jalanjäljen 
mahdollinen autonominen kasvu 
tulevaisuudessa. Lisäksi erilaisilla 
tavoitteilla olisi edistettävä 
päästövähennyksiä kaikissa 
ajoneuvoluokissa, vaikkakin raskaampien 
ajoneuvojen luokassa voidaan saada aikaan 
muita suurempia päästövähennyksiä.

Or. en
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Perustelu

Massaparametri olisi korvattava jalanjäljellä, jotta vältetään tilanne, jossa asetus suosii 
tiettyjä hiilidioksidin vähentämisteknologioita (esim. dieseliin tai hybrideihin siirtymistä) 
muiden kustannuksella. Jalanjälkiparametrilla varmistetaan myös parempi säädösvarmuus, 
sillä ajan myötä muutosten odotetaan olevan vähemmän merkittäviä kuin massan kohdalla.

Tarkistus 21
Anders Wijkman

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 

(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 
”jalanjälki” (akseliväli kertaa raideväli) 
siksi, että se tarjoaa paremmat 
kannustimet ajoneuvon koon 
pienentämiseen kuin toinen parametri 
auton massa. Olisi kerättävä tietoja 
jalanjälkiparametrista, jotta voidaan 
helpottaa pitkän aikavälin arvioiden 
tekemistä hyötyperusteisesta 
lähestymistavasta. Tavoitteita asetettaessa 
olisi otettava huomioon ennusteet uusien 
autojen massan ja jalanjäljen kehityksestä 
vuoteen 2012 saakka ja vältettävä sellaisten 
kannustimien luominen, jotka voisivat 
kannustaa valmistajia kasvattamaan 
ajoneuvojensa massaa tai jalanjälkeä 
korkeammasta hiilidioksidiraja-arvosta 
hyötymisen tarkoituksessa. Siksi vuodeksi 
2012 asetettavia tavoitteita määriteltäessä 
olisi otettava huomioon valmistajien 
valmistamien ja EU:n markkinoilla 
myytävien autojen massan sekä jalanjäljen 
mahdollinen autonominen kasvu 
tulevaisuudessa. Lisäksi erilaisilla 
tavoitteilla olisi edistettävä 
päästövähennyksiä kaikissa 
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tulevaisuudessa. Lisäksi erilaisilla 
tavoitteilla olisi edistettävä 
päästövähennyksiä kaikissa 
ajoneuvoluokissa, vaikkakin raskaampien 
ajoneuvojen luokassa voidaan saada aikaan 
muita suurempia päästövähennyksiä.

ajoneuvoluokissa, vaikkakin raskaampien 
ajoneuvojen luokassa voidaan saada aikaan 
muita suurempia päästövähennyksiä.

Or. en

Perustelu

Jalanjälkeen perustuvat normit jättävät useampia vaihtoehtoja autonvalmistajille 
hiilidioksidin vähentämiseksi eivätkä rankaise painon vähentämistä vaihtoehtona normin 
täyttämisessä.

Tarkistus 22
Rebecca Harms

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 

(12) Jotta automarkkinoiden 
monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin 
kuluttajatarpeisiin säilyisi, henkilöautojen 
hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä 
lineaarisessa suhteessa autojen ns. hyötyyn. 
Kaikkein parhaiten tätä ns. hyötyä vuoden 
2012 jälkeen kuvaa ”jalanjälki” 
(akseliväli kertaa raideväli)  
Jalanjälkiparametrista olisi kerättävä tietoja 
keskimääräisten tavoitteiden 
eriyttämiseksi vuodesta 2013. 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 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Tiedot jalanjäljestä ovat saatavina vuodesta 2012 ja niitä olisi käytettävä keskimääräisten 
tavoitteiden erityttämiseen vuoden 2012 jälkeen.

Tarkistus 23
Kurt Joachim Lauk

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. 
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 

(12) Jotta automarkkinoiden 
monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin 
kuluttajatarpeisiin säilyisi, henkilöautojen 
hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä 
lineaarisessa suhteessa autojen ns. hyötyyn. 
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 2015
saakka ja vältettävä sellaisten kannustimien 
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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.

luominen, jotka voisivat kannustaa 
valmistajia kasvattamaan ajoneuvojensa 
massaa korkeammasta hiilidioksidiraja-
arvosta hyötymisen tarkoituksessa. Siksi 
vuodeksi 2015 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.

Or. de

Perustelu

Koska autoteollisuuden kehitys- ja tuotantosyklit kestävät viidestä seitsemään vuotta, 
ohjearvo olisi annettava sitovana vasta vuodesta 2015 lähtien. Varhaisempi ajankohta ei 
vastaisi talouden realiteetteja.

Tarkistus 24
Riitta Myller

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 kannustimia 
investoida uusiin teknologioihin. 
Asetuksella edistetään aktiivisesti 
ekoinnovointia, ja siinä otetaan huomioon 
tuleva tekninen kehitys. Varsinkin hybridi-
ja sähköautojen kehittämistä tulee 
edistää, sillä niiden päästöt ovat tavallisia 
henkilöautoja merkittävästi alhaisemmat.
Näin voidaan parantaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä ja vauhdittaa 
korkeatasoisten työpaikkojen syntyä.
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Or. fi

Tarkistus 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 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. Komissio voi arvioida 
mahdollisuutta sisällyttää 
ekoinnovointitoimia testimenettelyjen 
tarkistamiseen asetuksen 715/2007 
14 artiklan 3 kohdan nojalla ottaen 
huomioon tekniset ja taloudelliset 
vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 26
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tässä asetuksessa otetaan 
huomioon asetuksen voimaantulon 
jälkeen markkinoille tuotavien, erittäin 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvotekniikkojen varhaisten 
sukupolvien huomattavan korkeat 
tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset. Tämä 
asetus sisältää myös väliaikaisia 
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määräyksiä, jotka koskevat äärimmäisen 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
autojen Euroopan markkinoille tuomisen 
nopeuttamista jo niiden kaupallistamisen 
alkuvaiheessa.

Or. en

Tarkistus 27
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ilmastonmuutostavoitteidensa 
saavuttamiseksi Euroopan unionin olisi 
pyrittävä saavuttamaan hiilidioksiditon 
liikkuvuus lähitulevaisuudessa. 
Autonvalmistajien olisi pyrittävä 
päästöttömiin henkilöautoihin vuoteen 
2050 mennessä.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan selkeillä, pitkän aikavälin tavoitteiden avulla EU voi saada tai säilyttää johtavan 
aseman puhtaiden autoteknologioiden alalla.

Tarkistus 28
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä 
merkittävästi ”lähteeltä renkaille” Tässä 
asetuksessa on sen vuoksi erityisiä 
määräyksiä, joilla pyritään edistämään 
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vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 
ajoneuvojen käytön lisäämistä Euroopan 
markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Olisi edistettävä sellaisten ajoneuvojen kehittämistä, jotka voivat käyttää vaihtoehtoisia 
polttoaineita. Koska vaihtoehtoiset polttoaineet tarjoavat mahdollisuuden vähentää 
merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ”lähteeltä renkaille”, ajoneuvokantaa olisi mukautettava 
käyttämään näitä polttoaineita.

Tarkistus 29
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ottaen huomioon, että 
biopolttoaineiden avulla voidaan 
merkittävästi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä ”lähteeltä renkaille”, 
ja että valmistajat voivat tarjota 
ajoneuvoja, jotka kykenevät toimimaan 
sekä perinteisillä että vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla niin, että siirtyminen vähän 
hiilidioksidipäästöjä synnyttäviin 
polttoaineisiin olisi mahdollista, tässä 
asetuksessa on erityisiä määräyksiä, joilla 
pyritään edistämään 
polttoainevaatimuksiltaan joustavien 
etanoliajoneuvojen käytön lisäämistä 
Euroopan markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Polttoaineen toimittajilla on taipumus olla tarjoamatta infrastruktuuria biopolttoaineille 
ennen kuin sen kysyntä on riittävää. Joustava polttoaineteknologia, joka antaa 
mahdollisuuden keskeytyksettömään ajamiseen öljyn ja biopolttoaineiden yhdistelmillä, on 
yksi tapa avata markkinoita biopolttoaineille. Yhdessä tulevien biopolttoaineiden 
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ympäristöllistä kestävyyttä koskevien kriteerien ja tehokkaampien ajoneuvoteknologioiden 
kanssa tämä on eräs monista tavoista vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ottaen huomioon, että 
biopolttoaineiden avulla voidaan 
merkittävästi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä ”lähteeltä renkaille”, 
ja että valmistajat voivat tarjota 
ajoneuvoja, jotka kykenevät toimimaan 
sekä perinteisillä että vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla niin, että siirtyminen vähän 
hiilidioksidipäästöjä synnyttäviin 
polttoaineisiin olisi mahdollista, tässä 
asetuksessa on erityisiä määräyksiä, joilla 
pyritään edistämään vaihtoehtoisia 
polttoaineita käyttävien ajoneuvojen 
käytön lisäämistä Euroopan markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels.
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)
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Tarkistus 31
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ottaen huomioon, että 
biopolttoaineiden avulla voidaan 
merkittävästi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä ”lähteeltä renkaille”, 
ja että valmistajat voivat tarjota 
ajoneuvoja, jotka kykenevät toimimaan 
sekä perinteisillä että vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla niin, että siirtyminen vähän 
hiilidioksidipäästöjä synnyttäviin 
polttoaineisiin olisi mahdollista, tässä 
asetuksessa on erityisiä määräyksiä, joilla 
pyritään edistämään vaihtoehtoisia 
polttoaineita käyttävien ajoneuvojen 
käytön lisäämistä Euroopan markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Päästötavoite on aivan sama fossiilisella ja biologisella hiilidioksidilla. Jos lainsäädännöllä 
pyritään vähentämään ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, tavoitteena pitäisi olla 
vaihtoehtojen löytäminen fossiilisille polttoaineille. Valmistajien kannalta helpoin tapa 
täyttää ehdotetun lainsäädännön vaatimukset on vaihtaa dieselmoottoreihin. 
Lainsäädännössä pitäisi kuitenkin pitää ovi auki myös vaihtoehtoisille polttoaineratkaisuille, 
joilla nykyisin saattaa olla vaikeuksia täyttää lainsäädännön vaatimuksia huolimatta siitä, 
että ne tarjoavat hiilidioksidipäästöjen vähentymistä lähteeltä pyöriin periaatteella.

Tarkistus 32
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Koska biopolttoaineilla voidaan 
vähentää merkittävästi polttoaineketjun 
hiilidioksidipäästöjä ja koska 
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autonvalmistajat voivat huolehtia 
vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttaviin polttoaineisiin siirtymisestä 
ajoneuvoilla, joita voidaan käyttää sekä 
tavanomaisilla että vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla, tässä asetuksessa on 
säännöksiä, joilla tuetaan bensiinin ja 
etanolin eri sekoituksilla käyvien 
ajoneuvojen markkinointia.

Or. de

Perustelu

Mineraaliöljyalalla luodaan täysimittainen infrastruktuuri uusille polttoaineille vasta sitten, 
kun kysyntä on asianmukaisella tasolla. Autonvalmistajat pyrkivät ratkaisemaan tämän 
ongelman käyttämällä ajoneuvoissa tekniikkaa, joka mahdollistaa bensiinin ja 
biopolttoaineen kaikki sekoitussuhteet, sillä sekoitussuhde tunnistetaan automaattisesti 
sensorin avulla. Tämän teknisen lisälaitteen ansiosta ajoneuvoa voidaan käyttää koko sen 
elinkaaren ajan (noin 12 vuotta) biopolttoaineella, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä 
merkittävästi.

Tarkistus 33
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Erityiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot, 
joihin sovelletaan erityisiä 
tyyppihyväksyntävaatimuksia, myös 
sellaiset ajoneuvot, jotka on valmistettu 
erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin 
pyörätuolin käytön mahdollistamiseksi 
ajoneuvon sisällä yhteisön 
vammaispolitiikan mukaisesti, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Asetuksessa vahvistetaan keskimääräinen päästöarvo, jota valmistajien on noudatettava, ja 
siinä ei vahvisteta velvoittavaa standardia, joiden mukaisia uusien autojen olisi oltava, kuten 
euronormeissa on tehty. Euronormeissa sovellettava erityiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja 
koskeva poikkeus on tässä asetuksessa tarpeeton, koska suurempia hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavat autot voidaan kompensoida pienempiä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien autojen 
avulla.

Tarkistus 34
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Erityiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot, 
joihin sovelletaan erityisiä 
tyyppihyväksyntävaatimuksia, myös 
sellaiset ajoneuvot, jotka on valmistettu 
erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin 
pyörätuolin käytön mahdollistamiseksi 
ajoneuvon sisällä yhteisön 
vammaispolitiikan mukaisesti, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(16) Erityiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot, 
joihin sovelletaan erityisiä 
tyyppihyväksyntävaatimuksia, tai sellaiset 
ajoneuvot, jotka on valmistettu erityisesti 
kaupallisiin tarkoituksiin pyörätuolin 
käytön mahdollistamiseksi ajoneuvon 
sisällä yhteisön vammaispolitiikan 
mukaisesti, olisi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to 
be excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities 
policy to help disabled persons.
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Tarkistus 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta päästöttömien autojen ja 
vähäpäästöisten autojen markkinoille 
saapumista voidaan edistää, 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
koskevissa laskelmissa kerrotaan 
tällaisten uusien ajoneuvojen määrä 
ensin mainitussa ryhmässä kolmella ja 
viimeksi mainitussa ryhmässä 
puolellatoista vuoden 2015 loppuun 
saakka.

Or. de

Perustelu

Erityisen innovoiville ajoneuvoille, joista aiheutuu vain vähän tai ei lainkaan 
hiilidioksidipäästöjä, on annettava innovointibonus, jotta tällaisten ajoneuvojen markkinoille 
saapuminen nopeutuisi.

Tarkistus 36
Bogusław Sonik

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 

(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 
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antaman vaatimustenmukaisuustodistuksen 
tietoja.

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.  Pitäisi olla 
yhteinen eurooppalainen 
standarditietokanta 
vaatimustenmukaisuustietoja varten.  Sitä 
pitäisi käyttää yhteisenä referenssinä, 
joka auttaa jäsenvaltioita pitämään yllä 
rekisteröintitietoja ajoneuvojen 
ensirekisteröinnin yhteydessä.  Komission 
olisi varmistettava, että jäsenvaltiot 
käyttävät Regnet-hankkeen yhteydessä 
esitellyn kaltaisia sähköisiä verkkoja, 
jotka selkiinnyttävät entisestään 
rekisteröintitietojen, esimerkiksi 
hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen, 
vaihtoa täsmällisen seurannan 
toteuttamiseksi. Auttaakseen valmistajia 
vastaamaan markkinoiden kehitykseen 
komission olisi lisäksi kunkin 
seurantavuoden 30. päivään elokuuta 
menneessä annettava kullekin 
valmistajalle kyseistä vuotta koskeva 
puolen välin kertomus.

Or. en

Perustelu

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process).
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established.
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
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merkkimäärän.)

Tarkistus 37
Thomas Ulmer

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. 
Pitäisi olla yhteinen eurooppalainen 
standarditietokanta 
vaatimustenmukaisuustietoja varten. Sitä 
pitäisi käyttää yhteisenä referenssinä, 
joka auttaa jäsenvaltioita pitämään yllä 
rekisteröintitietoja ajoneuvojen 
ensirekisteröinnin yhteydessä. Komission 
olisi varmistettava, että jäsenvaltiot 
käyttävät Regnet-hankkeen yhteydessä 
esitellyn kaltaisia sähköisiä verkkoja, 
jotka selkiinnyttävät entisestään 
rekisteröintitietojen, esimerkiksi 
hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen, 
vaihtoa täsmällisen seurannan 
toteuttamiseksi. Auttaakseen valmistajia 
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vastaamaan markkinoiden kehitykseen 
komission olisi lisäksi kunkin 
seurantavuoden 30. päivään elokuuta 
menneessä annettava kullekin 
valmistajalle kyseistä vuotta koskeva 
puolen välin kertomus.

Or. en

Perustelu

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process).
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established.
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 38
Adam Gierek

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 

(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 
vastattava alalle EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
vahvistettua määrää.
Liikapäästömaksuista kertyviä summia 
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vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä. 
Liikapäästömaksuista kertyviä summia 
olisi pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina. 

olisi pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. pl

Perustelu

Liikapäästömaksut eivät ole suhteutettavissa muiden alojen maksuihin, joten ne ovat 
epäoikeudenmukaisia. Ehdotuksessa asetettu 95 euroa g/km:ä kohden vuonna 2015 ja sen 
jälkeisenä aikana (vastaa 475 euroa) on liki viisinkertainen  päästökauppajärjestelmässä 
sovittuun 100 euroa/tonni verrattuna.

Tarkistus 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

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. Liikapäästömaksun 
suuruus määräytyy Euroopan 
päästökauppajärjestelmän mukaisesti 
laskettavan arvon perusteella, jotta se 
kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä samalla kun 
varmistetaan, että seuraamus on 
oikeasuhteinen muiden 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien alojen 
seuraamuksiin verrattuna ja 
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yhdenmukainen muiden hiilidioksidia 
vähentävien välineiden kanssa.

Or. de

Tarkistus 40
Pilar Ayuso

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. Maksun olisi oltava 
EU:n päästökauppajärjestelmän 
kattamien muiden alojen maksujen 
mukainen. Liikapäästömaksuista kertyviä 
summia olisi pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. es

Perustelu

Ehdotetut liikapäästömaksut tai kompensoivat maksut ovat ehdottomasti liian suuria eivätkä 
mitenkään verrattavissa muilla aloilla maksettaviin maksuihin. Nykyisellään 
liikapäästömaksut vastaisivat 475 euroa tonnilta vuonna 2015. Mikäli ne olisivat EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamien muiden alojen maksujen mukaisia, maksu olisi 20–
40 euroa tonnilta ja lisämaksut (määräysten noudattamatta jättämisestä) 100 euroa tonnilta 
ja 20 euroa tonnilta silloin, kun alalla edistetään energiatehokkaiden kuljetusajoneuvojen 
käyttöä.
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Tarkistus 41
Chris Davies

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 2015 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 
kertyvät summat olisi jaettava uudelleen 
valmistajille – tai jos kyseessä on 
ryhmittymä, ryhmittymän johtajalle –
joiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
alittavat tavoitteen, ja suhteessa 
arvioituihin kokonaissäästöihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan parlamentin lokakuussa 2007 sopima aikataulu, ja se on 
tarkoitettu yhdistettäväksi ympäristön kannalta kunnianhimoisempaan tavoitteeseen 
keskimääräisten päästöjen vähentämisestä 125 grammaan CO2/km. Seuraamukset on 
otettava käyttöön vuodesta 2015 ja niitä on kasvatettava vuosittain.  Tulot autonvalmistajilta, 
jotka eivät täytä vaatimuksia, olisi jaettava uudelleen matalapäästöisempien autojen 
valmistajille, joista monet työskentelevät matalammilla voittomarginaaleilla siksi, että 
seuraavat ympäristön kannalta hyödyllisempää strategiaa.



PE407.904v01-00 30/199 AM\728751FI.doc

FI

Tarkistus 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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. Maksun olisi myös 
noustava ajan mittaan. Maksussa olisi 
otettava realistisella ja toteutettavalla 
tavalla huomioon teknologiakustannukset, 
jotta se kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä. Liikapäästömaksuista 
kertyviä summia olisi pidettävä Euroopan 
unionin talousarvioon otettavina tuloina ja 
ne olisi käytettävä tuen lisäämiseen 
hiilidioksidin vähentämistä koskevaan 
tutkimukseen ja autoteollisuuden 
innovointitoimintaan.

Or. en

Tarkistus 43
Rebecca Harms

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 

(22) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
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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.

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. Maksun olisi oltava 
kakikille valmistajille korkeampi kuin 
teknologiakustannukset, jotta se kannustaa 
riittävän tehokkaasti vähentämään 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä. 
Liikapäästömaksuista kertyviä summia 
olisi pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Tarkistus 44
Matthias Groote

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. Maksussa olisi 
otettava huomioon teknologiakustannukset, 
jotta se kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä. Liikapäästömaksuista 
kertyviä summia olisi pidettävä Euroopan 
unionin talousarvioon otettavina tuloina.

Or. de
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Perustelu

Tämä on toteutettava yhdessä vaiheessa. Yksi autokantaa koskeva vaihe suo valmistajille 
joustavuutta heidän mukautuessaan keskimääräiseen hiilidioksidipäästöarvoon. Jos 
valmistajat eivät kykene noudattamaan keskimääräistä päästöarvoa, niiden on maksettava 
vuodesta 2012 lähtien liikapäästömaksua 95 euroa grammaa kohti.

Tarkistus 45
Kurt Joachim Lauk

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 2015 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.

Or. de

Perustelu

Koska autoteollisuuden kehitys- ja tuotantosyklit kestävät viidestä seitsemään vuotta, 
ohjearvo olisi annettava sitovana vasta vuodesta 2015 lähtien. Varhaisempi ajankohta ei 
vastaisi talouden realiteetteja.
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Tarkistus 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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. Maksun olisi myös 
oltava samanlainen kuin muiden alojen 
EU:n päästökauppajärjestelmässä 
maksamien maksujen. 
Liikapäästömaksuista kertyviä summia 
olisi pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. it

Perustelu

Le indennità proposte per le emissioni in eccesso sono ingiustificatamente sproporzionate 
rispetto a quelle previste negli altri settori : l’indennità di 95 euro / g prevista nella proposta 
nel 2015 ( equivalente a 475 euro/ t) è infatti pari a quasi cinque volte il prezzo dell’indennità 
di 100 euro / t prevista nel sistema ETS.
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Tarkistus 47
Johannes Blokland

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. Maksun olisi myös 
noustava ajan mittaan. Maksun olisi oltava 
korkeampi kuin teknologiakustannukset, 
jotta se kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä. Liikapäästömaksuista 
kertyviä summia olisi pidettävä Euroopan 
unionin talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan tehokkaasti varmistaa EU:n keskiarvotavoitteen noudattaminen, maksun olisi 
oltava teknologiakustannuksia korkeampi.

Tarkistus 48
Gyula Hegyi

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 

(22) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
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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.

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 ja 
ne olisi käytettävä kestävien 
liikennemuotojen, erityisesti julkisen 
liikenteen, tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Seuraamuksilla autoista, jotka eivät täytä ympäristövaatimuksia, olisi edistettävä kestävien 
liikennemuotojen kehittämistä.

Tarkistus 49
Guido Sacconi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) On aiheellista ottaa käyttöön 
verotoimenpiteitä, ja näin ollen 
jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan 
käyttöön vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien autojen hankkimista 
koskevia kannustimia; siksi neuvoston 
olisi syytä hyväksyä ehdotus direktiiviksi 
henkilöautojen verotuksesta.

Or. it
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Perustelu

Si è visto che negli Stati dove si è applicata una tassazione agevolata delle auto a basse 
emissioni di CO2 si è avuto un aumento considerevole di vendite di veicoli più rispettosi 
dell'ambiente. Si invita inoltre il Consiglio ad adottare la proposta di direttiva che permetterà 
un'armonizzazione fiscale in tal senso. COM(2005)261.

Tarkistus 50
Guido Sacconi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) On välttämätöntä, että tarkistetun 
direktiivin 1999/94/EY säännökset ovat 
sellaiset, että kuluttaja saa selkeät tiedot 
ajoneuvon virallisesta 
polttoaineenkulutuksesta ja 
hiilidioksidipäästöistä voidakseen tehdä 
hankintapäätöksen asianmukaisten 
tietojen perusteella.

Or. it

Perustelu

Il materiale promozionale utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove deve 
tra l'altro contenere i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei 
modelli di autovetture cui si riferisce.

Tarkistus 51
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a  kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Ottaen huomioon, että 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen edellyttää infrastruktuurin 
muuttamista niin, että helpotetaan eri 
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energialähteitä (sähkö, vety, 
biopolttoaineet, jne.) käyttävien 
ajoneuvojen käyttöä, siihen tarkoitukseen 
olisi varattava määrärahoja 
rakennerahastoista ja 
maatalousrahastoista.

Or. en

Perustelu

Jotta puhtaat teknologiat (vety, sähköajoneuvot, jne.) olisivat taloudellisesti toteutettavia, ne 
tarvitsevat massamarkkinoita. Autonvalmistajat investoivat voimakkaasti niiden 
teknologioihin. Kuluttajat kuitenkin ostavat sellaisia ajoneuvoja vain, jos infrastruktuuri on 
valmis. EU:n toimien tällä alalla olisi siten oltavat johdonmukaisia ja suunnattuja tukemaan 
infrastruktuuria, jota tarvitaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Nykyinen eurooppalainen 
tyyppihyväksyntäjärjestelmä ei kata 
kaikkia hiilidioksidipäästövähennysten 
saavuttamiseen käytettävissä olevia 
teknisiä vaihtoehtoja. Näin ollen on 
määritettävä arviointiprosessi, jolla 
laaditaan säännökset teknisten 
toimenpiteiden (”ympäristöinnovaatiot”) 
käyttöönottoon liittyvien mahdollisten 
hiilidioksidipäästövähennysten 
arvioimiseksi. Näitä tekniikoita ei oteta 
huomioon tai ei oteta huomioon riittävästi 
mitattuna asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti. Ympäristöinnovaatioiden 
hyväksymisen olisi oltava keino myöntää 
valmistajille lisäkannustimia ottamalla 
nämä edut huomioon niiden 
hiilidioksidipäästöjen 
vähennystavoitteiden saavuttamisessa.
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Or. en

Perustelu

Ympäristöinnovaatioiden merkityksen takia tarvitaan johdanto-osan kappale 
hiilidioksidipäästöjä vähentävistä innovaatioista, jotka parantavat hiilidioksiditehokkuutta 
vielä 1 artiklassa mainittujen lisätoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen ja jotka eivät näy 
testisyklissä. Nämä ympäristöinnovaatiot voivat tuoda huomattavaa hyötyä ympäristölle, 
autoilijalle ja koko eurooppalaiselle yhteiskunnalle.

Tarkistus 53
Johannes Blokland

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. 

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa 
yleinen tavoite eli vähentää 
hiilidioksidipäästöjä EU:n sisällä myös 
liikenteen alalla. Asetuksessa 
vahvistetaan uuden autokannan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt tasolle 
120 g CO2/km 1 päivästä tammikuuta 
2012 alkaen. 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. 
Asetuksessa vahvistetaan lisäksi uuden 
autokannan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt enintään tasolle 80 g 
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CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2020 
alkaen ja tasolle 60 g CO2/km 1 päivästä 
tammikuuta 2025 ja alustava tavoite 110 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2017.

Or. en

Perustelu

Myös autoteollisuus on sisällytettävä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
kokonaistavoitteisiin. Ehdotetaan keskimääräistä enintään 80 g CO2/km tasoa vuodesta 2020 
ja 60 g CO2/km tasoa vuodesta 2025, jotta tarjottaisiin pitkän aikavälin kannustimia autojen 
CO2 päästöjen vähentämiselle.

Tarkistus 54
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

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.
Asetusta täydennetään yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
yhteydessä lisätoimilla, jotka vastaavat 
10 g CO2/km:n vähennystä.

1 a. Vähintään neljänneksen koko 
autokannasta on saavutettava tavoitearvo 
vuonna 2012, vähintään puolen on 
saavutettava se vuonna 2013, vuonna 
2014 vähintään kolmen neljänneksen ja 
vuonna 2015 koko autokannan. Jotta 
koko autokanta saavuttaa laskentakaavan 
mukaan selvitettävän ajoneuvokohtaisen 
hiilidioksidia koskevan tavoitearvon 
vuonna 2015, ajoneuvotekniikassa on 
tehtävä vastaavia parannuksia.
1 b. Yhteisön kokonaislähestymistavan 
mukaisesti tällä asetuksella otetaan 
käyttöön lisätoimia, jotka vastaavat 
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vähintään 10 g CO2:ta/km.
1 c. Hiilidioksidin päästöarvot mitataan 
asetuksen N:o 2007/715/EY ja sen 
täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. 
Muut autonvalmistajien ja heidän 
laitetoimittajiensa toteuttamat todennetut 
toimet, jotka johtavat kasvihuonekaasujen 
päästöjen lisävähennyksiin, otetaan 
huomioon 6 artiklan ja liitteen III 
mukaisesti ajoneuvotekniikkaa koskevissa 
vaatimuksissa.

Or. de

Perustelu

Joustamaton pitäytyminen nykyisen testimenetelmän mittaustuloksissa ja lisätoimien 
rajaaminen 10 g:an hiilidioksidia ajettua kilometriä kohden karsivat teknisiä mahdollisuuksia 
ja ne eivät kannusta tehokkaisiin ekoinnovointeihin. Rekisteröityjä ajoneuvoja on 
tarkasteltava yhtenä yksikkönä ja niissä on voitava päästä mahdollisimman hyvään tekniseen 
kehitykseen. Testimenetelmän alinomaiset muutokset eivät ole vaikuttava ratkaisu. Siksi 
asioita olisi voitava ottaa huomioon tämän asetuksen 6 artiklan ja liitteen II a mukaisesti.

Tarkistus 55
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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 

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa 
yleinen tavoite eli vähentää 
hiilidioksidipäästöjä EU:n sisällä myös 
liikenteen alalla. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitteeksi 120 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen ja pitkän aikavälin tavoitteeksi 
90 g CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2020 
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sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti.

Tätä asetusta täydennetään 
lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 
10 g:aa/km osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 

alkanen. Tavoitteet saavutetaan 
parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa ja jota mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Kevyille hyötyajoneuvoille asetuksessa 
vahvistetaan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitteeksi 175 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen ja pitkän aikavälin tavoitteeksi 
enintään 160 g CO2/km 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkanen. Tavoitteet 
saavutetaan parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa, jota mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja kunnianhimoisen standardin asettamiseksi muulle 
maailmalle, tavoitteen pitäisi olla 120 grammaa hiilidioksidia käyttäen yksinomaan 
moottoriteknologiaa. Kunnianhimoinen pitkän aikavälin tavoite on hyväksi sekä teollisuudelle 
että ilmastolle.  Komission ehdotuksessa ei mainita jakeluautoja. Jakeluautot on sisällytettävä 
asetukseen, koska ne yksin vastaavat noin 2 prosentista EU:n liikenteen kokonaispäästöistä.

Tarkistus 56
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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 

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa 
yleinen tavoite eli vähentää 
hiilidioksidipäästöjä EU:n sisällä myös 
liikenteen alalla. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
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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. 

hiilidioksidipäästöjen tavoitteeksi 120 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen ja pitkän aikavälin tavoitteeksi 
90 g CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2020 
alkanen. Tavoitteet saavutetaan 
parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa ja jota mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n yleisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja standardin asettamiseksi muulle 
maailmalle, tavoitteen pitäisi olla 120 grammaa hiilidioksidia käyttäen yksinomaan 
moottoriteknologiaa. Kunnianhimoinen pitkän aikavälin tavoite on hyväksi sekä teollisuudelle 
että ilmastolle.

Tarkistus 57
Kurt Joachim Lauk

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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.

1. 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.

2. Uudesta autokannasta on 25 prosentin 
saavutettava 120 g/km:n tavoitearvo 
vuonna 2012, vuonna 2013 50 prosentin, 
vuonna 2014 75 prosentin ja vuonna 2015 
koko uuden autokannan on saavutettava 
se.

Asetuksessa vahvistetaan uusien 3. Asetuksessa vahvistetaan uusien 
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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.

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.

Asetusta täydennetään yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
yhteydessä lisätoimilla, jotka vastaavat 10 
g CO2/km:n vähennystä.

4. Asetusta täydennetään yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
yhteydessä kaikilla lisätoimilla, jotka
edistävät hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä. Nämä toimet vastaavat
vähintään 10 g CO2/km:n vähennystä.

Or. de

Perustelu

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 58
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde ja tavoitteet Kohde, tavoitteet ja päämäärät
Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
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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. 

asianmukainen toiminta ja saavuttaa 
yleinen tavoite eli vähentää 
hiilidioksidipäästöjä EU:n sisällä myös 
liikenteen alalla. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitteeksi 120 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen ja pitkän aikavälin tavoitteeksi 
80 g CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2020 
alkanen. Tavoitteet saavutetaan 
parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa ja jota mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa vahvistetaan uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 130 g CO2/km, joka saavutetaan parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa ja lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 10 g/km. Tällä tarkistuksella 
otetaan käyttöön 120 g tavoite, joka saavutetaan yksinomaan ajoneuvoteknologialla. 
Tarvittava teknologia on paitsi saatavana, myös tavoite 120 g CO2/km on viivästynyt jo kaksi 
kertaa. Ei siten ole syytä lykätä tavoitteen toteuttamista pitempään. Pitkän aikavälin tavoitetta 
tarvitaan vastaamaan autojen jatkuvasti lisääntyviin päästöihin ja luomaan varmuutta 
autoteollisuudelle T&K -suunnitelmien laatimista varten. 

Tarkistus 59
Rebecca Harms

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 

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa EU:n 
yleinen tavoite eli saada uuden autokannan 
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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. 

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt tasolle 
120 g CO2/km. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 120 g 
CO2/km vuonna 2012 ja määrätään 
lisävähennyksiä, jotta taso olisi 
vuonna 2020 keskimäärin 80 g CO2/km ja 
vuonna 2025 60 g CO2/km. Tavoitteet 
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 lisävähennystä, joka on määrä 
saavuttaa tyyppihyväksyntää koskevan 
testisyklin ulkopuolisilla toimilla vuoteen 
2012 mennessä.

Or. en

Perustelu

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle.
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 60
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde ja tavoitteet Kohde, tavoitteet ja päämäärät
Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
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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. 

Asetusta täydennetään yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
yhteydessä lisätoimilla, jotka vastaavat 
10 g CO2/km:n vähennystä.

hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa 
yleinen tavoite eli vähentää 
hiilidioksidipäästöjä EU:n sisällä myös 
liikenteen alalla. 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. Asetusta täydennetään yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
yhteydessä lisätoimilla, jotka vastaavat 
10 g CO2/km:n vähennystä, jotta EU:n 
kokonaistavoitteekseen asettama uuden 
autokannan keskimääräinen 120 g/km:n 
hiilidioksidipäästötavoite voidaan 
saavuttaa.

Vähintään 70 prosentin koko 
autokannasta on saavutettava vuonna 
2012 moottoritekniikan parannuksiin 
perustuva keskimääräinen 130 g/km:n 
päästöarvo, vuonna 2013 vähintään 
80 prosentin on saavutettava se, vuonna 
2014 vähintään 90 prosentin ja vuonna 
2015 koko autokannan.

Or. de

Perustelu

Tämä on toteutettava yhdessä vaiheessa. Yksi autokantaa koskeva vaihe suo valmistajille 
joustavuutta heidän mukautuessaan keskimääräiseen hiilidioksidipäästöarvoon. Jos 
valmistajat eivät kykene noudattamaan keskimääräistä päästöarvoa, niiden on maksettava 
vuodesta 2012 lähtien liikapäästömaksua 95 euroa grammaa kohti.
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Tarkistus 61
Anders Wijkman

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. 

Jotta varmistetaan sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavutetaan 
EU:n yleinen tavoite saavuttaa uuden 
autokannan keskimääräisissä 
hiilidioksidipäästöissä taso 120 g CO2/km 
vuoteen 2012 mennessä, 90 g CO2/km 
vuoteen 2020 mennessä ja 60 g/km 
CO2/km vuoteen 2030 mennessä. 
Tavoitteet saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa mitattuna 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ole tiukempia pitkän aikavälin tavoitteita vuosille 2020 ja 2030, 
minkä vuoksi hiilidioksidipäästöjen vähentyminen loppuisi vuoden 2012 jälkeen. Pitkän 
aikavälin tavoitteet ovat kuitenkin tarpeen antamaan teollisuudelle pitkän aikavälin 
perspektiivin polttoainetta tehokkaammin käyttävien autojen kehittämiseen ja innovaation 
edistämiseen. Liikenteen päästöjen odotetaan kasvavan, ellei toteuteta lisätoimia. Se 
heikentäisi EU:n ilmastopolitiikkaa.
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Tarkistus 62
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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.

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 
60 g CO2/km. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 120 g
CO2/km vuodesta 2012, 80 g CO2/km 
vuodesta 2020 ja 60 g CO2/km vuodesta 
2025. Tavoitteet saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa ja jota 
mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

120 grammaa ilman lisätoimenpiteitä vuonna 2012 on komission alkuperäinen ehdotus, ja 
teknologia sen saavuttamiseksi on mahdollinen. Tämän lisäksi tarvitaan sitovat pitkän 
aikavälin tavoitteet antamaan autonvalmistajille niiden tarvitseman pitkän aikavälin 
perspektiivin.
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Tarkistus 63
María Sornosa Martínez

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.

Jotta varmistetaan sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavutetaan 
EU:n yleinen tavoite saavuttaa uuden 
autokannan keskimääräisissä 
hiilidioksidipäästöissä taso 120 g CO2/km, 
tässä asetuksessa vahvistetaan 
hiilidioksidipäästövaatimukset uusille 
henkilöautoille. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 130 g 
CO2/km parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa mitattuna asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti. 
Tätä asetusta täydennetään 
lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 
10 g:aa/km osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Komissio esittää vuonna 2014 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vaikutusten 
arviointiin perustuvan ehdotuksen 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tavoitteista.

Or. en
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Tarkistus 64
Inés Ayala Sender

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.

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa 
yleinen tavoite eli vähentää 
hiilidioksidipäästöjä EU:n sisällä myös 
liikenteen alalla. Asetuksessa 
vahvistetaan uuden autokannan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt tasolle 
120 g CO2/km 1 päivästä tammikuuta 
2012 alkaen. 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. Tätä 
tavoitetta tarkastellaan uudelleen 
1 päivään tammikuuta 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 65
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
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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.

henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa EU:n 
yleinen tavoite eli saada uuden autokannan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt tasolle 
130 g CO2/km vuonna 2015. Asetuksessa 
vahvistetaan nämä uusien henkilöautojen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöjen 
tasot, jotka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa ja jota 
mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti. Tätä asetusta täydennetään 
lisätoimenpiteillä, eli 
ympäristöinnovaatioilla, osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 66
Chris Davies

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 

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 
tavoitetasoksi 125 g CO2/km 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen, joka saavutetaan 
parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa ja jota mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
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mukaisesti.

Tätä asetusta täydennetään 
lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 
10 g:aa/km osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti. 
Tätä asetusta täydennetään 
lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 
10 g:aa/km osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa.  
Asetuksessa vahvistetaan lisäksi uuden 
autokannan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt enintään tasolle 80 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2020 
alkaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan tavoite ja aikataulu, josta parlamentti sopi lokakuussa 2007. Tämä 
lyhyen aikavälin tavoite on ympäristön kannalta kunnianhimoisempi kuin komission 
ehdottama, mutta aikataulu antaa teollisuudelle enemmän aikaa saavuttaa tavoite 
mahdollisimman pienin kustannuksin. Ehdotettu keskipitkän ajan (2020) tavoite on 
kunnianhimoisempi kuin parlamentin sopima tavoite. Siinä tunnustetaan teollisuuden nyt 
omaksuma paljon myönteisempi asenne ja kuluttajien asettama muutospaine öljyn valtavan 
hinnannousun seurauksena.

Tarkistus 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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 

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 
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sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti. 

Asetusta täydennetään yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
yhteydessä lisätoimilla, jotka vastaavat 10 
g CO2/km:n vähennystä.

sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti. Asetusta täydennetään yhteisön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
yhteydessä lisätoimilla, joilla pyritään 
vielä 10 g CO2/km:n vähennykseen.

Komissio ehdottaa vuonna 2014 
tilannekartoituksen ja oikeudellisten 
seurausten arvioinnin perusteella 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita 
vuodesta 2020 lähtien ensirekisteröityjä 
ajoneuvoja varten, ja antaa ehdotuksen 
neuvostolle ja parlamentille 
päätöksentekoa varten. Komissio esittää 
samalla ehdotuksen kaikkia hiilidioksidia 
vähentäviä toimia kartoittavaksi 
kattavaksi menettelyksi, jolla pyritään 
erottamaan moottoria ja ajoneuvoa 
koskevat toimet, täydentävät toimet sekä 
ekoinnovoinnit.
Vuoden 2020 tavoitteeksi määritellään, 
että kaikilla keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä vähentävillä toimilla 
päästään yhteensä vähintään 20 prosentin 
vähennyksiin vuoteen 2008 verrattuna. 
Komissio ottaa tällöin huomioon, että 
maantieliikenne saatetaan sisällyttää 
Euroopan päästökauppajärjestelmään, 
kuten EU:n päästökauppajärjestelmää 
tarkistettaessa on ehdotettu.
Ehdotuksen perustana käytetään kattavaa 
arviointia autoteollisuudelle ja 
tuotantoketjussa alempana oleville aloille 
koituvista seurauksista. Tähän kuuluu 
henkilöautomarkkinoiden kaikilla 
segmenteillä toteutettava 
kustannus/hyöty-analyysi, jossa otetaan 
huomioon kaikki hiilidioksidin 
vähentämisen kannalta merkittävät 
tekniset innovoinnit.
Pitkän aikavälin tavoitteita vahvistettaessa 
on otettava huomioon ilmastonsuojelua 
koskevan kansainvälisen sopimuksen 
tasolla tapahtuva kehitys. 
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Or. de

Perustelu

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 68
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa EU:n 
yleinen tavoite eli saada uuden 
autokannan keskimääräiset 

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 
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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.

liikenteen alalla. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 120 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen ja pitkän aikavälin tavoitteeksi 
80 g CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2020 
alkaen. Tavoitteet saavutetaan 
parantamalla ajoneuvojen 
moottoriteknologiaa ja jota mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tieliikenteen päästöt ovat yhä nousussa, mikä heikentää muilla aloilla EU:ssa saavutettujen 
päästövähennysten merkitystä. Tarvitaan voimakkaita ja pikaisia leikkauksia, jotta 
tieliikenneala voisi ylipäätään osallistua EU:n yleiseen kasvihuonepäästöjen vähentymiseen. 
Niitä leikkauksia  ei saavuteta ellei aseteta tiukkoja hiilidioksidipäästötavoitteita kaikille 
maantieajoneuvoille, myös henkilöautoille.

Tarkistus 69
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a–3 a alakohdat (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ehdottaa vuonna 2014 
tilannekartoituksen ja oikeudellisten 
seurausten arvioinnin perusteella 
keskipitkän (vuodesta 2020 lähtien) ja 
pitkän (vuodesta 2025 lähtien) aikavälin 
tavoitteita ensirekisteröityjä ajoneuvoja 
varten, ja antaa ehdotuksen neuvostolle ja 
parlamentille päätöksentekoa varten. 
Komissio esittää samalla ehdotuksen 
kaikkia hiilidioksidia vähentäviä toimia 
kartoittavaksi kattavaksi menettelyksi, 
jolla pyritään erottamaan moottoria ja 
ajoneuvoa koskevat toimet, täydentävät 
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toimet sekä ekoinnovoinnit.
Vuoden 2020 tavoitteeksi määritellään, 
että kaikilla keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä vähentävillä toimilla 
päästään yhteensä vähintään 20 prosentin 
vähennyksiin vuoteen 2008 verrattuna. 
Komissio ottaa tällöin huomioon, että 
maantieliikenne saatetaan sisällyttää 
Euroopan päästökauppajärjestelmään, 
kuten EU:n päästökauppajärjestelmää 
tarkistettaessa on ehdotettu.
Ehdotuksen perustana käytetään kattavaa 
arviointia autoteollisuudelle ja 
tuotantoketjussa alempana oleville aloille 
koituvista seurauksista. Tähän kuuluu 
henkilöautomarkkinoiden kaikilla 
segmenteillä toteutettava 
kustannus/hyöty-analyysi, jossa otetaan 
huomioon kaikki hiilidioksidin 
vähentämisen kannalta merkittävät 
tekniset innovoinnit. Pitkän aikavälin 
tavoitteita vahvistettaessa on otettava 
huomioon ilmastonsuojelua koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tasolla 
tapahtuva kehitys.

Or. de

Perustelu

Autoteollisuuden teknisen kehityksen tukemiseksi ja autonvalmistajien ja laitetoimittajien 
pitkän aikavälin suunnittelu- ja investointivarmuuden turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa yksityiskohtaisen tilannekartoituksen ja oikeudellisten seurausten huolellisen 
arvioinnin perusteella pitkän aikavälin tavoitteet ja tukea siten vaihtoehtoisia tekniikoita tai 
huolehtia niiden läpilyömisestä. Nämä tavoitteet on vahvistettava piakkoin 
yhteispäätösmenettelyyn perustuvassa lainsäädäntömenettelyssä.
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Tarkistus 70
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vuoden 2020 tavoitteeksi määritellään 
vuonna 2014, että kaikilla keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä vähentävillä toimilla 
päästään yhteensä vähintään 20 prosentin 
lisävähennyksiin kauden 2012–2015 
ajoneuvokohtaiseen tavoitearvoon 
verrattuna. Tällöin on otettava huomioon 
ilmastonsuojelussa tapahtunut 
kansainvälinen kehitys.

Or. de

Perustelu

Tulevissa tavoitteissa on pyrittävä vähintään 20 prosentin vähennykseen. Tällöin 
autoteollisuutta kohdellaan kuten muita aloja. Jos EU tekee kansainvälisissä yhteyksissä 
kunnianhimoisempia sitoumuksia, on näitä tavoitteita mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 71
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Uusien henkilöautojen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt eivät saa ylittää 
120 g:aa CO2/km vuonna 2012, 114 g:aa 
CO2/km vuonna 2014, 107 g:aa CO2/km 
vuonna 2016, 99 g:aa CO2/km 
vuonna 2018 ja 90 g:aa CO2/km 
vuonna 2020. Näitä keskimääräisiä 
päästötasoja mukautetaan niiden 
valmistajien ponnistelujen 
palkitsemiseksi, jotka toteuttavat 
ekoinnovaatioita, joilla on todellinen 
vaikutus hiilidioksidipäästöjen 
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vähenemiseen.

Or. fr

Perustelu

Afin de s’assurer qu'un objectif de 100-90 g/km puisse être atteint en 2020, il est nécessaire
de fixer dans la législation des objectifs pour les années à venir comme c’est le cas dans la 
proposition de révision des standards CAFE pour les voitures particulières aux USA. Les 
objectifs intermédiaires proposés ont été fixés sur base d'un pourcentage de réduction 
biannuel progressif jusqu’en 2020.

Tarkistus 72
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksessa vahvistetaan uusille 
henkilöautoille vuosittainen 
keskimääräinen sitova 
hiilidioksidipäästöjen taso, joka perustuu 
sitovaan lineaariseen sarjaan vuosien 
2012, 2020 ja 2025 vastaavista 
keskiarvoista.
Autokannan keskiarvon eriyttäminen 
vuodesta 2013 perustuu ajoneuvon 
jalanjälkeen ja enintään 40 prosentin 
kulmakertoimeen. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joilla tavoite eriytetään 
vuoteen 2020 asti ja joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 1 päivään tammikuuta 2012 
mennessä 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Sitova vuosittainen keskimääräinen sarja on asetettava vuosien 2012, 2020 ja 2025 
tavoitteiden välille. Vuoden 2013 jälkeen tavoitteen eriyttämisen on perustuttava jalanjälkeen, 
joka ajoneuvon painoon verrattuna kuvastaa paremmin auton kokoon suhteutettua hyötyä 
kuluttajalle. 

Tarkistus 73
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on huolehdittava päästöjen 
mittaamiseksi käytettyjen testisyklien 
säännöllisestä arvioinnista. Jos näyttää 
siltä, etteivät ne enää ole asianmukaisia 
tai kuvasta todellisten olosuhteiden 
mukaisia päästöjä, niitä on mukautettava 
siten, että ne kuvastavat asianmukaisesti 
ajon aikana syntyviä hiilidioksidipäästöjä.  
Tarvittavista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Les émissions mesurées au cours des cycles de test sont, en moyenne, 10% à 19% plus faibles 
que les émissions en conditions réelles. Pour certains modèles, cette différence peut atteindre 
40%. Il est urgent de revoir les cycles de test afin de donner aux consommateurs une 
information fiable sur la consommation de carburant et les coûts associés, et pour élargir le 
champ des mesures techniques appliquées par les constructeurs pour réduire les 
consommations de CO2 telles que les "éco-innovations".
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Tarkistus 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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 uusiin 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’).

Or. en

Perustelu

Tarkistus selväntää asetuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

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 tämän artiklan 
3a kohdassa määriteltyihin 
henkilöautoihin ja direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II määriteltyihin kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin.
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Or. en

Perustelu

Massan poistamisella tämän asetuksen soveltamisalan viitearvoista vältetään, että hyvin 
raskaat ajoneuvot jäisivät tämän lainsäädännön ulkopuolelle.

Tarkistus 76
Rebecca Harms

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 
ja N1-luokan moottoriajoneuvoihin ja 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 
2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
(’henkilöautot’ ja ’kevyet 
hyötyajoneuvot’), jotka rekisteröidään 
yhteisössä ensimmäistä kertaa ja joita ei 
ole aiemmin rekisteröity yhteisön 
ulkopuolella (’uudet henkilöautot’ ja 
’uudet kevyet hyötyajoneuvot’).

Or. en

Tarkistus 77
Marie-Noëlle Lienemann

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.

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

Or. en
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Perustelu

Tässä tuontiautoja koskevassa poikkeuksessa on porsaanreikä. Se saattaisi kannustaa 
maahantuojia rekisteröimään bensasyöppönsä ensin EU:n ulkopuolella, jotta autot eivät 
kuuluisi tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 78
Rebecca Harms

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.

2. Huomioon ei oteta sellaisia aiempia 
rekisteröintejä, jotka on tehty yhteisön 
ulkopuolella alle 12 kuukautta ennen 
yhteisössä tehtyä rekisteröintiä.

Or. en

Tarkistus 79
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sitä ei sovelleta direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
määriteltyihin erikoiskäyttöön 
tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

3. Asetusta ei sovelleta direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II olevassa 
5 kohdassa määriteltyihin erikoiskäyttöön 
tarkoitettuihin ajoneuvoihin tai asetuksessa 
(EY) N:o 715/2007 määriteltyihin 
ajoneuvoihin, jotka on valmistettu 
erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin 
pyörätuolin käytön mahdollistamiseksi 
ajoneuvon sisällä.

Or. en

Perustelu

Jotta sallittaisiin ajoneuvot, jotka on erityisesti rakennettu lastaamaan pyörätuoleja 
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ajoneuvon sisälle ja kuljettamaan niitä, ja joille ei ole myönnetty todistusta siitä, että ne ovat 
pyörätuolin käyttäjälle tarkoitettuja ajoneuvoja, mutta joilla on koko ajoneuvon 
eurooppalainen tyyppihyväksyntä (EWVTA), kyseiset ajoneuvot ovat kokonaan tämän 
lainsäädännön soveltamisen ulkopuolella.  Tarkistuksella tehdään tasa-arvoisiksi tässä 
asetuksessa kaikki pyörätuolin käyttäjälle tarkoitetut ajoneuvot. Tämä olisi yhteisön 
vammaispolitiikan mukaista.

Tarkistus 80
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sitä ei sovelleta direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
määriteltyihin erikoiskäyttöön 
tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa vahvistetaan keskimääräinen päästöarvo, jota valmistajien on noudatettava, ja 
siinä ei vahvisteta velvoittavaa standardia, joiden mukaisia uusien autojen olisi oltava, kuten 
euronormeissa on tehty. Euronormeissa sovellettava erityiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja 
koskeva poikkeus on tässä asetuksessa tarpeeton, koska suurempia hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavat autot voidaan kompensoida pienempiä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien autojen 
avulla. 

Tarkistus 81
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sitä ei sovelleta direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
määriteltyihin erikoiskäyttöön 
tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2007/45/EY erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin kuuluvat muun muassa 
"asuntoautot", "panssariautot”, ”ambulanssit", "ruumisautot” ja ”pyörätuolin käyttäjälle 
tarkoitetut ajoneuvot”. Näiden ajoneuvojen jättäminen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 
ei ole loogista ja saattaa luoda porsaanreikiä, sillä määritelmät, ja erityisesti ”asuntoauton” 
ja ”pyörätuolin käyttäjälle tarkoitetun ajoneuvon” määritelmät ovat epämääräisiä.

Tarkistus 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Henkilöauton määritelmä:
Matkustajien kuljettamista varten 
suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, 
joissa on kuljettajan istuimen lisäksi 
istuimet enintään kahdeksalle
matkustajalle
Henkilöautojen korityypit on direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II olevan C osan 
1 kohdan1 mukaisesti merkitty seuraavin 
koodein:
– AA Sedan
– AB Viistoperä (takalasin käsittävällä 
peräluukulla varustettu sedan)
– AC Station wagon
– AD Coupé
– AE Avoauto
– AF Monikäyttöajoneuvo Muu kuin AA–
AE kohdassa mainittu moottoriajoneuvo. 
Jos kyseinen ajoneuvo täyttää seuraavat 
edellytykset:
1) istumapaikkojen lukumäärä kuljettajaa 
lukuun ottamatta on enintään kuusi, 
"istumapaikan" katsotaan olevan 
olemassa, jos ajoneuvo on varustettu 
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"helposti käytettävissä olevilla" istuinten 
kiinnityspisteillä (Helposti käytettävissä 
olevilla istuinten kiinnityspisteillä 
tarkoitetaan niitä kiinnityspisteitä, joita 
voidaan käyttää. Jotta kiinnityspisteet
eivät olisi helposti käytettävissä, 
valmistajan on fyysisesti estettävä niiden 
käyttö esimerkiksi hitsaamalla niiden 
päälle suojalevyt tai asentamalla 
vastaavat pysyvät rakenteet, jotka eivät ole 
irrotettavissa tavanomaisesti saatavilla 
olevin työkaluin) ja
2) P – (M + N x 68) ≤ N x 68
jossa
P = suurin teknisesti sallittu kuormitettu 
massa kg:na
M = massa ajokunnossa kg:na 
(vertailumassa)
N = istumapaikkojen määrä kuljettajaa 
lukuun ottamatta,
tämä ajoneuvo katsotaan henkilöautoksi.
______________________

1 Koodit ovat 2007/46 liitteessä II olevan 
C osan 1 kohdan mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tätä henkilöauton määritelmää käyttämällä säädöksellä katetaan myös raskaammat mallit, 
jotka voivat kuljettaa jonkin verran lastia, mutta eivät paljon suhteessa istuimien 
lukumäärään.

Tarkistus 83
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetusta ei sovelleta ”erityisiin 
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sosiaalisiin tarpeisiin suunniteltuihin 
ajoneuvoihin”.

Or. en

Perustelu

Määritellyt ajoneuvot kuten sukkulaliikennebussit ja pelastus- ja hinauspalvelut, täyttävät 
erityisiä kuljetustarpeita. Tällaisissa ajoneuvoissa on usein erityinen rakenne (ne ovat 
korkeampia, leveämpiä ja painavampia) ja erikoisvaihteet ja siten hieman korkeammat 
hiilidioksidipäästöt. Näihin ryhmiin kuuluvien ajoneuvojen lukumäärät ovat vähäisiä ja 
niiden hieman korkeampien hiilidioksidipäästöjen vaikutus hiilidioksidilainsäädännön 
kokonaistavoitteeseen on mitätön.

Tarkistus 84
Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) ”jalanjäljellä” auton akseliväliä 
kerrottuna raideleveydellä sellaisina, kuin 
ne on ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa;

Or. en

Tarkistus 85
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) ’jalanjäljellä’ akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/ETY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;
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Or. en

Perustelu

Massaparametri olisi korvattava jalanjäljellä, jotta vältetään tilanne, jossa asetus suosii 
tiettyjä hiilidioksidin vähentämisteknologioita (esim. dieseliin tai hybrideihin siirtymistä) 
muiden kustannuksella. Jalanjälkiparametrilla varmistetaan myös parempi säädösvarmuus, 
sillä ajan myötä muutosten odotetaan olevan vähemmän merkittäviä kuin massan kohdalla.

Tarkistus 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) (f a) 'ympäristöinnovaatiolla' mitä 
tahansa toimenpidettä tai teknistä 
innovaatiota, jonka on osoitettu 
vähentävän määrällisesti 
hiilidioksidipäästöjä ja joka ei sisälly 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
määritelmiin tai jota ei ole otettu 
riittävästi huomioon kyseisen asetuksen 
määritelmissä, eikä sitä kateta 1 artiklassa 
mainituissa lisätoimenpiteissä. 
Toimenpiteistä on laadittava suppea 
luettelo.

Or. fr

Perustelu

Ces éco-innovations peuvent délivrer une contribution à l'environnement mais elles doivent 
être limitées à une liste définie.
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Tarkistus 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) 'ympäristöinnovaatiolla' mitä 
tahansa toimenpidettä tai teknistä 
innovaatiota, jonka on osoitettu 
vähentävän määrällisesti 
hiilidioksidipäästöjä ja joka ei sisälly 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
määritelmiin tai jota ei ole otettu 
riittävästi huomioon kyseisen asetuksen 
määritelmissä, eikä sitä kateta 1 artiklassa 
mainituissa lisätoimenpiteissä.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan määritelmä niille hiilidioksidipäästöjä vähentäville innovaatioille, jotka parantavat 
hiilidioksiditehokkuutta vielä 1 artiklassa mainittujen lisätoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 
ja jotka eivät näy testisyklissä. Nämä ympäristöinnovaatiot voivat tuoda huomattavaa hyötyä 
ympäristölle, autoilijalle ja koko eurooppalaiselle yhteiskunnalle.

Tarkistus 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ’ympäristöinnovaatiolla' kaikkia 
niitä ajoneuvojen valmistajien tai 
toimittajien toteuttamia toimenpiteitä, 
jotka todistettavasti ja mitattavalla tavalla 
auttavat vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä ja erityisesti 
hiilidioksidipäästöjä, ja joita asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 mukainen 
testimenetelmä ei kata.



AM\728751FI.doc 69/199 PE407.904v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Olisi hyödynnettävä ja otettava huomioon kaikki teknologiset mahdollisuudet, jotta 
valmistajilla olisi riittävän voimakkaat kannustimet ottaa käyttöön ympäristöinnovaatioita. 
Hiilidioksidipäästöjen lisävähennyksiin johtavien innovointien, jotka yltävät pitemmälle kuin 
1 artiklassa tarkoitetut lisätoimenpiteet, tukeminen kohentaa ympäristönsuojelua, edistää 
tutkimusta ja kehittämistä Euroopassa, lisää Euroopan autoteollisuuden kilpailukykyä, 
synnyttää laadukkaita työpaikkoja ja teknistä kehitystä laajemminkin.

Tarkistus 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komission teksti Tarkistus

(f a)’päästöttömällä ajoneuvolla” tai 
’ZEV:llä’, kun on kyse henkilöautosta, 
ajoneuvoa, joka ei paikallaan tai 
toiminnassa ollessaan tuota 
hiilidioksidipäästöjä.

Or. en

Perustelu

Erityisen innovoiville ajoneuvoille, joista ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä, on 
annettava innovointibonus, jotta tällaisten ajoneuvojen markkinoille saapuminen nopeutuisi.

Tarkistus 90
Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ’päästörajalla’ kullekin yhteisössä 
rekisteröidylle henkilöautolle sallittuja 
hiilidioksidipäästöjä.
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Or. en

Tarkistus 91
Martin Callanan

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

Komission teksti Tarkistus

(f b) ’erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin 
suunnitelluilla ajoneuvoilla’ M1-luokan 
ajoneuvoja, jotka ovat joko
(i) erityistarkoitusta varten suunniteltuja, 
direktiivissä 2007/46/EY määriteltyjä 
ajoneuvoja, joiden vertailumassa on yli 
2 000kg, tai 
(ii) ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 2 000kg ja jotka on suunniteltu 
kuljettamaan vähintään 7 matkustajaa 
kuljettaja mukaan lukien, ei kuitenkaan 
direktiivissä 2007/46/ETY määriteltyjä 
M1G-luokan ajoneuvoja;
(iii) ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 1 760kg ja jotka on erityisesti 
rakennettu kaupallisiin tarkoituksiin 
pyörätuolin käytön mahdollistamiseksi 
ajoneuvon sisällä.

Or. en

Perustelu

Määritellyt ajoneuvot, kuten sukkulaliikennebussit ja pelastus- ja hinauspalvelut, täyttävät 
erityisiä kuljetustarpeita. Tällaisissa ajoneuvoissa on usein erityinen rakenne (ne ovat 
korkeampia, leveämpiä tai painavampia) ja erikoisvaihteet ja siten hieman korkeammat 
hiilidioksidipäästöt. Näihin ryhmiin kuuluvien ajoneuvojen lukumäärät ovat vähäisiä ja 
niiden hieman korkeampien hiilidioksidipäästöjen vaikutus hiilidioksidilainsäädännön
kokonaistavoitteeseen on mitätön.
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Tarkistus 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komission teksti Tarkistus

(f b) 'vähäpäästöisellä ajoneuvolla' 
ajoneuvoa, jonka hiilidioksidipäästöt 
jäävät alle 50 g/km;

Or. de

Perustelu

Erityisen innovoiville ajoneuvoille, joista aiheutuu hyvin vähän hiilidioksidipäästöjä, on 
annettava innovointibonus, jotta tällaisten ajoneuvojen markkinoille saapuminen nopeutuisi.

Tarkistus 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) 'ekoinnovoinneilla' teknisiä 
innovointeja, jotka todennetusti ja 
ajotavasta riippumatta vähentävät 
hiilidioksidipäästöjen määrää ja joita ei 
oteta lainakaan huomioon tai joita ei 
oteta riittävässä määrin huomioon 
uudessa eurooppalaisessa testisyklissä 
(asetus (EY) N:o 715/2007) ja jotka eivät 
kuulu 1 artiklassa tarkoitettuihin 
lisätoimiin. 

Or. de

Perustelu

Tarkoituksena on edistää hiilidioksidipäästöjä vähentäviä innovointeja, jotka kohentavat 
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hiilidioksiditehokkuutta 1 artiklassa tarkoitettujen lisätoimien ohella. Ekoinnovoinnit voivat 
hyödyttää ympäristöä, kuljettajia ja Euroopan yhteiskuntaa. Lisäksi edistetään kilpailukykyä 
ja kekseliäisyyttä, luodaan laadukkaita Euroopan autoteollisuuden tutkimuksen ja kehityksen 
työpaikkoja ja luodaan kannustimia ekoinvestointien yleistämiseen maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’vaihtoehtoista polttoainetta 
käyttävällä ajoneuvolla’ asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä määriteltyä 
ajoneuvoa. 

Or. en

Perustelu

Euro 5 – asetuksessa on kuvattu vaihtoehtoista polttoainetta käyttävät ajoneuvot ajoneuvoiksi, 
joissa on yksi polttoaineen varastointijärjestelmä, joka kykenee käyttämään erilaisia kahden 
tai useamman polttoaineen seoksia (biopolttoaineita). 

Tarkistus 95
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’päästöttömällä ajoneuvolla” tai 
’ZEV:llä’, kun on kyse henkilöautosta, 
ajoneuvoa, joka ei paikallaan tai 
toiminnassa ollessaan tuota 
hiilidioksidipäästöjä.

Or. en
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Perustelu

Useiden vuosien ajan on ollut olemassa monia päästöttömien ajoneuvojen tyyppejä, kuten 
sähkö- ja vetyajoneuvoja, ja monet valmistajat kehittävät niitä, mutta tähän mennessä 
päästöttömiä ajoneuvoja ei ole tuotu markkinoille merkittävässä mittakaavassa. Näiden 
ajoneuvojen tuotannon edistäminen on välttämätöntä.

Tarkistus 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’jalanjäljellä’ akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/ETY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Massaparametri olisi korvattava jalanjäljellä, jotta vältetään tilanne, jossa asetus suosii 
tiettyjä hiilidioksidin vähentämisteknologioita (esim. dieseliin tai hybrideihin siirtymistä) 
muiden kustannuksella. Jalanjälkiparametrilla varmistetaan myös parempi säädösvarmuus, 
sillä ajan myötä muutosten odotetaan olevan vähemmän merkittäviä kuin massan kohdalla.

Tarkistus 97
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’jalanjäljellä’ akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/ETY 
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liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus massaan perustuvan parametrin käyttämisestä rankaisee valmistajia, 
jotka tekevät autoista kevyempiä.  Se on väärin.  Painon vähentäminen on yksi kaikkein 
tärkeimmistä keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä.  Parametrin pitäisi perustua 
”jalanjälkeen”.

Tarkistus 98
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’polttoaineen kulutuksen 
seurantalaitteella’ kojelaudassa 
sijaitsevaa näyttöä, joka jatkuvasti näyttää 
hetkellisen polttoaineen kulutuksen 
(l/100 km) ja jonka on oltava selvästi 
kuljettajan nähtävänä ajon aikana ja jota 
ei voi kytkeä pois.

Or. en

Perustelu

Monet testit ovat vahvistaneet, että todelliset hiilidioksidipäästöt eivät ole samat kuin EU:n 
tekstisyklissä mitatut. Polttoaineen kulutuksen seurantalaite voi auttaa vähentämään tätä 
eroa, kun se näyttää kuljettajalle, kuinka paljon polttoainetta auto kuluttaa ajon aikana. 
Tämä saattaa kannustaa ympäristön huomioon ottavaan ajamiseen ja vähentää siten 
polttoaineen kulutusta, kun autoa käytetään tosielämässä. Muita positiivisia sivuvaikutuksia 
taloudellisemmasta ajotyylistä ovat onnettomuuksien vähentyminen, typpidioksidi- ja 
hiukkaspäästöjen vähentyminen, vähentynyt melu ja renkaiden ja voimansiirtokoneiston 
kulumisen vähentyminen.
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Tarkistus 99
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’äärimmäisen vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavalla autolla’ 
autoa, jonka päästöt ovat alle 50 g 
CO2/km mitattuina asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 mukaisesti ja eriteltyinä 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
hiilidioksidimassapäästöinä 
(yhdistettynä).

Or. en

Perustelu

Valmistajat investoivat paljon varoja äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
edistyksellisten ajoneuvotekniikkojen kehittämiseen. Näiden autojen hiilidioksidipäästöt ovat 
merkittävästi alhaisemmat kuin muiden Euroopan markkinoilla saatavilla olevien autojen 
päästötasot. Tuotantonsa alkuvaiheessa kyseiset tekniikat ovat erittäin kalliita ja autoja on 
saatavilla vain pieniä määriä. Ehdotettuun asetukseen olisi liitettävä väliaikainen 
lainsäädännöllinen suurluottojärjestelmä, jolla tuettaisiin investointeja äärimmäisen vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien autojen nopeaan kaupallistamiseen.

Tarkistus 100
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’polttoainevaatimuksiltaan 
joustavalla etanoliajoneuvolla’ 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä määriteltyä 
ajoneuvoa. 

Or. en
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Perustelu

Euro 5 –asetuksessa on kuvattu polttoainevaatimuksiltaan joustavat etanoliajoneuvot 
ajoneuvoiksi, joissa on yksi polttoaineen varastointijärjestelmä, joka kykenee käyttämään 
erilaisia kahden tai useamman polttoaineen seoksia (biopolttoaineita). 

Tarkistus 101
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) 'vaihtoehtoista polttoainetta 
käyttävällä ajoneuvolla' asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettua 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävää 
ajoneuvoa.

Or. de

Perustelu

Vaihtoehtoista polttoainetta käyttävässä ajoneuvossa on jo Euro 5 -lainsäädännössä olevan 
kuvauksen mukaan polttoainejärjestelmä, joka mahdollistaa kahdesta tai useammasta 
polttoaineesta (biopolttoaineesta) koostuvan sekoituksen käytön. 

Tarkistus 102
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’vaihtoehtoista polttoainetta 
käyttävällä ajoneuvolla’ asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä määriteltyä 
ajoneuvoa. 

Or. en
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Tarkistus 103
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'ympäristöinnovaatiolla' mitä 
tahansa toimenpidettä tai teknistä 
innovaatiota, jonka on osoitettu 
vähentävän määrällisesti 
hiilidioksidipäästöjä ja joka ei sisälly 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
määritelmiin tai jota ei ole otettu 
riittävästi huomioon kyseisen asetuksen 
määritelmissä, eikä sitä kateta 1 artiklassa 
mainituissa lisätoimenpiteissä.

Or. sv

Perustelu

Det finns åtgärder och lösningar som bidrar till sänkta koldioxidutsläpp men som inte 
omfattas av artikel 1 och som inte ger avtryck i testcykeln. Om vi menar allvar med vår 
ambition att sänka koldioxidutsläppen måste vi främja sådana innovationer, och 
biltillverkarna måste ges incitament att driva utvecklingen framåt. Ett exempel på en eco-
innovation kan vara energieffektiva lampor, s.k. LED(light-emitting diodes)-lampor kan vara 
tjugo gånger effektivare än vanliga lampor.

Tarkistus 104
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ’enimmäispäästörajalla’ kullekin 
yhteisössä rekisteröidylle henkilöautolle 
sallittuja hiilidioksidin enimmäispäästöjä.

Or. en
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Perustelu

Hiilidioksidin enimmäispäästöjen katto kullekin ajoneuvolle on välttämätön.

Tarkistus 105
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ’vaihtoehtoista polttoainetta 
käyttävällä ajoneuvolla’ asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä määriteltyä 
ajoneuvoa. 

Or. en

Perustelu

Euro 5 –asetuksessa on kuvattu vaihtoehtoista polttoainetta käyttävät ajoneuvot ajoneuvoiksi, 
joissa on yksi polttoaineen varastointijärjestelmä, joka kykenee käyttämään erilaisia kahden 
tai useamman polttoaineen seoksia (biopolttoaineita). 

Tarkistus 106
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ’jalanjäljellä’ akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/ETY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en
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Perustelu

Massaparametri olisi korvattava jalanjäljellä, jotta vältetään tilanne, jossa asetus suosii 
tiettyjä hiilidioksidin vähentämisteknologioita (esim. dieseliin tai hybrideihin siirtymistä) 
muiden kustannuksella. Jalanjälkiparametrilla varmistetaan myös parempi säädösvarmuus, 
sillä ajan myötä muutosten odotetaan olevan vähemmän merkittäviä kuin massan kohdalla.

Tarkistus 107
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(f a) ’Sidossuhteessa olevilla yrityksillä’ 
tarkoitetaan:

Or. en

(3 artiklan 2 kohta on siirretty 3 artiklan 1 kohdan fa alakohdaksi)

Perustelu

Selkeyden vuoksi 3 artiklan 1 ja 2 kohta yhdistetään.

Tarkistus 108
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Kyseessä ei ole sidossuhteessa oleva 
yritys, jos komissio päättää pyydettäessä, 
että a–e alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset täyttävä yritys ei tosi asiassa 
ole määräävässä asemassa muihin 
yrityksiin nähden. 
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Or. de

Perustelu

Yhtiöoikeuden kansalliset säännökset tai työntekijöiden päätöksentekoon osallistumista 
koskeva oikeus mahdollistavat rakenteet, joissa yritys ei tosiasiallisesti ole muihin nähden 
määräävässä asemassa, vaikka 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyisivät. Tämä pätee 
erityisesti asetuksen kannalta merkittävään yritysten henkilöautomallien välittämiseen.

Tarkistus 109
Thomas Ulmer

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 
varmistettava 1 päivänä tammikuuta 2012 
alkavana kalenterivuonna ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna, ettei 
autokannan keskimääräisistä 
hiilidioksidipäästöistä 25 prosenttia 
vuonna 2012, 50 prosenttia vuonna 2013, 
75 prosenttia vuonna 2014 sekä 
100 prosenttia vuonna 2015 ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna ylitä 
päästötavoitetta, joka valmistajan 
autokannalle on määritelty liitteen I 
mukaisesti tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 9 artiklan nojalla poikkeus, 
kyseisen poikkeuksen mukaisesti.

Tämän vuoksi ympäristöinnovaatioilla 
saavutettaviin hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksiin mukautetut 
hiilidioksidipäästöt on 7 artiklan 
määräysten mukaisesti saatava 
tasapainoon kolmena peräkkäisenä 
vuonna.

Or. en

Perustelu

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
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adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 110
Kurt Joachim Lauk

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 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 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.

Or. de

Perustelu

Koska autoteollisuuden kehitys- ja tuotantosyklit kestävät viidestä seitsemään vuotta, 
ohjearvo olisi annettava sitovana vasta vuodesta 2015 lähtien. Varhaisempi ajankohta ei 
vastaisi talouden realiteetteja.
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Tarkistus 111
Bogusław Sonik

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 
varmistettava 1 päivänä tammikuuta 2012 
alkavana kalenterivuonna ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna, ettei 
autokannan keskimääräisistä 
hiilidioksidipäästöistä 25 prosenttia 
vuonna 2012, 50 prosenttia vuonna 2013, 
75 prosenttia vuonna 2014 sekä 
100 prosenttia vuonna 2015 ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna ylitä 
päästötavoitetta, joka valmistajan 
autokannalle on määritelty liitteen I 
mukaisesti tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 9 artiklan nojalla poikkeus, 
kyseisen poikkeuksen mukaisesti. Tämän 
vuoksi ympäristöinnovaatioilla 
saavutettaviin hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksiin mukautetut 
hiilidioksidipäästöt on 7 artiklan 
määräysten mukaisesti saatava 
tasapainoon kolmena peräkkäisenä 
vuonna.

Or. en

Perustelu

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)
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Tarkistus 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

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 
varmistettava 1 päivänä tammikuuta 2012 
alkavana kalenterivuonna ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna, ettei 
autokannan keskimääräisistä 
hiilidioksidipäästöistä 25 prosenttia 
vuonna 2012, 50 prosenttia vuonna 2013, 
75 prosenttia vuonna 2015 sekä 
100 prosenttia kunakin seuraavana 
kalenterivuonna ylitä päästötavoitetta, 
joka valmistajan autokannalle on 
määritelty liitteen I mukaisesti tai, jos 
valmistajalle on myönnetty 9 artiklan 
nojalla poikkeus, kyseisen poikkeuksen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On otettava huomioon kohtuullinen valmistautumisaika ja jatkuva suunnitteluvarmuus. 
Uusien ajoneuvojen tuotannon kehittäminen kestää viidestä seitsemään vuotta, joten vuonna 
2012 markkinoille tulevien autojen tuotantokehitys on jo käynnissä, tai 
tuotantokehitysratkaisut ovat jo saapumassa markkinoille. Tällaisen teknisen pakkotilanteen 
vuoksi ehdotetaan kunkin valmistajan päästötavoitteet täyttävän ajoneuvo-osuuden 
kasvattamista vaiheittain.
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Tarkistus 113
Jens Holm

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 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
kalenterivuonna päästötavoitetta, joka sille 
on määritetty liitteen I mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä möntää erityisiä poikkeuksia runsaspäästöisille autoille.

Tarkistus 114
Anders Wijkman

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

Perustelu

Tässä artiklassa olisi viitattava kokonaispäästötavoitteisiin.

Tarkistus 115
Chris Davies

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 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 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.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan parlamentin lokakuussa 2007 sopima aikataulu, ja se on 
tarkoitettu yhdistettäväksi ympäristön kannalta kunnianhimoisempaan tavoitteeseen 
keskimääräisten päästöjen vähentämisestä 125 grammaan CO2/km.

Tarkistus 116
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin henkilöautojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 

Kunkin henkilöautojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
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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.

hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 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.

Or. en

Perustelu

Tavoitteet olisi vahvistettava vuodesta 2015 lähtien autonvalmistajien uutta henkilöautojen 
kehittämisaikataulua kunnioittaen.

Tarkistus 117
Pilar Ayuso

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 
varmistettava 1 päivänä tammikuuta 2012 
alkavana kalenterivuonna ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna, etteivät 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, jotka 
25 prosenttia sen autokannasta aiheuttaa 
vuonna 2012, 50 prosenttia vuonna 2013, 
75 prosenttia vuonna 2014 sekä 
100 prosenttia vuonna 2015 ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna, ylitä 
hiilidioksidipäästöjä koskevaa tavoitetta,
joka kyseisen valmistajan koko 
autokannalle on määritelty liitteen I
mukaisesti tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 9 artiklan nojalla poikkeus, 
kyseisen poikkeuksen mukaisesti. Tämän 
vuoksi ympäristöinnovaatioilla 
saavutettaviin hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksiin mukautetut 
hiilidioksidipäästöt on 7 artiklan 
määräysten mukaisesti saatava 
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tasapainoon kahtena peräkkäisenä 
vuonna.

Or. es

Perustelu

Jotta autoteollisuus voisi noudattaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä  koskevia määräyksiä 
alusta alkaen, on ehdottoman tärkeää varmistaa niiden asianmukainen voimaatulo ja jatkuva 
suunnitteluvarmuus CARS 21 -aloitteen mukaisesti. Ympäristöinnovaatioilla edistetään 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 1 artiklassa mainittujen lisätoimenpiteiden lisäksi, mutta 
ne eivät kuulu ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevaan osaan.

Tarkistus 118
Marie-Noëlle Lienemann

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 
varmistettava 1 päivänä tammikuuta 2012 
alkavana kalenterivuonna ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna, ettei 
autokannan keskimääräisistä 
hiilidioksidipäästöistä 25 prosenttia 
vuonna 2012, 50 prosenttia vuonna 2013, 
75 prosenttia vuonna 2014 sekä 
100 prosenttia vuonna 2015 ja kunakin 
seuraavana kalenterivuonna ylitä 
päästötavoitetta, joka valmistajan 
autokannalle on määritelty liitteen I 
mukaisesti tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 9 artiklan nojalla poikkeus, 
kyseisen poikkeuksen mukaisesti.

Tämän vuoksi ympäristöinnovaatioilla 
saavutettavien hiilidioksidipäästöjen 
mukaisesti tarkistetut hiilidioksidipäästöt 
on 7 artiklan mukaisesti vahvistettava 
kolmelta peräkkäiseltä vuodelta.

Or. fr
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Perustelu

Il n’est pas réaliste qu’un constructeur puisse individuellement orienter la moyenne 
d’émissions de CO2 chaque année civile en tenant compte des complexités européennes 
imprévisibles telles que les incertitudes de calendrier et logistiques, les différences de 
monitoring et les changements inattendus dans la demande des clients, les retards techniques 
des lancements planifiés des nouveaux modèles de véhicules et la situation économique 
globale dans les différents Etats membres. Les éco-innovations améliorent la performance 
CO2 au délà des mesures additionnelles mentionnées dans l’Article 1 qui n’apparaissent pas 
dans le cycle du test.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 119
Marie-Noëlle Lienemann

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 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
kalenterivuonna päästötavoitetta, joka sille 
on määritetty liitteen I mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua myöntää poikkeuksia runsaspäästöisten autojen valmistajille. Se vääristäisi 
markkinoita ja kannustaisi autonvalmistajia perustamaan juuri sellaisia yhtiöitä, jotka ovat 
kelpoisia saamaan sellaisia poikkeuksia. Tämän seurauksena huomattava määrä uusia 
rekisteröityjä autoja putoaisi lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle.



AM\728751FI.doc 89/199 PE407.904v01-00

FI

Tarkistus 120
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
4 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 tammikuuta 2020 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta 
henkilöautojen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt määritetään 
10 artiklan mukaisen tarkistamisen 
perusteella, mutta eivät saa missään 
tapauksessa ylittää 80 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotettu keskipitkän ajan (2020) tavoite on kunnianhimoisempi kuin 
parlamentin lokakuussa 2007 hyväksymä tavoite. Tässä otetaan huomioon teollisuuden nyt 
omaksuma paljon myönteisempi asenne ja kuluttajien asettama muutospaine öljyn valtavan 
hinnannousun seurauksena.

Tarkistus 121
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän vuoksi ympäristöinnovaatioilla 
saavutettaviin hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksiin mukautetut 
hiilidioksidipäästöt on 7 artiklan 
määräysten mukaisesti saatava 
tasapainoon kolmena peräkkäisenä 
vuonna.

Or. en
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Perustelu

On epärealistista ajatella, että yksittäinen ajoneuvonvalmistaja voi täsmällisesti ohjailla 
vuosittaisia keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, kun otetaan huomioon 27 jäsenvaltion EU:n 
ennalta arvaamattomat ongelmat kuten aikataulujen ja logistiikan epävarmuus, erot 
valvonnassa, odottamattomat kysynnän vaihtelut, uusien automallien käyttöönoton tekniset 
viiveet ja jäsenvaltioiden yleinen taloudellinen tilanne. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Tarkistus 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päästöttömiä ajoneuvoja valmistavien 
valmistajien keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä laskettaessa 
kerrotaan tällaisten uusien ajoneuvojen 
määrä kolmella vuoden 2015 loppuun 
saakka.

Or. de

Perustelu

Erityisen innovoiville ajoneuvoille, joista ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä, on 
annettava innovointibonus, jotta tällaisten ajoneuvojen markkinoille saapuminen nopeutuisi.

Tarkistus 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähäpäästöisiä ajoneuvoja valmistavien 
valmistajien keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä laskettaessa 
kerrotaan tällaisten uusien ajoneuvojen 
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määrä puolellatoista vuoden 2015 
loppuun saakka.

Or. de

Perustelu

Erityisen innovoiville ajoneuvoille, joista aiheutuu hyvin vähän hiilidioksidipäästöjä, on 
annettava innovointibonus, jotta tällaisten ajoneuvojen markkinoille saapuminen nopeutuisi.

Tarkistus 124
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin henkilöautojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
kalenterivuonna, aina vuoteen, joka alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2020 asti se 
mukaan lukien, päästötavoitetta, joka sille 
on määritetty liitteen I mukaisesti, 
saavuttaen 80 g CO2/km 1 päivänä 
tammikuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Ttarvitaan sitovat pitkän aikavälin tavoitteet antamaan autonvalmistajille niiden tarvitseman 
pitkän aikavälin perspektiivin.
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Tarkistus 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidipäästöiltään liitteessä I 
annetun ohjearvon 20:llä, 30:llä, 40:llä ja 
50 prosentilla alittavien ajoneuvojen 
valmistajien keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä laskettaessa 
kerrotaan tällaisten uusien ajoneuvojen 
määrä kahdella, kolmella, neljällä ja 
viidellä vuoden 2015 loppuun saakka 
ohjearvon alittumisprosentin mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie jedoch mindestens 20 % besser sein als ihr Zielwert sein. Abgestuft 
von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind Anreize zu 
setzen. Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle Fahrzeuge 
einem starren Grenzwert vorzuziehen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidipäästöiltään liitteessä I 
annetun ohjearvon 50 prosentilla 
alittavien ajoneuvojen valmistajien 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kerrotaan tällaisten uusien 
ajoneuvojen määrä viidellä vuoden 2015 
loppuun saakka ohjearvon 
alittumisprosentin mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tavoite: Luodaan kilpailua vääristämättä kannustimia valmistajille, jotka saattavat 
markkinoille ajoneuvoja, jotka ylittävät asetetut vähennystavoitteet. Ehdotus superbonuksien 
myöntämistä koskevasta joustamattomasta raja-arvosta on vastoin asetusluonnoksen 
perusajatusta. Koska hiilidioksidipäästöt määräytyvät aina massan mukaisesti, on päästöjen 
hyvyyttä arvioitava aina myös suhteessa tähän parametriin.

Tarkistus 127
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla - 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin henkilöautojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2021 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
kalenterivuonna, mukaan lukien 
1 päivänä tammikuuta 2025 alkava 
kalenterivuosi ja myös kukin 
kalenterivuosi sen jälkeen, 
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päästötavoitetta, joka sille on määritetty 
liitteen I mukaisesti, saavuttaen 60 g 
CO2/km 1 päivänä tammikuuta 2025.

Or. en

Perustelu

120 grammaa ilman lisätoimenpiteitä vuonna 2012 on komission alkuperäinen ehdotus, ja 
teknologia sen saavuttamiseksi on saatavana. Tämän lisäksi tarvitaan sitovat pitkän aikavälin 
tavoitteet antamaan autonvalmistajille niiden tarvitseman pitkän aikavälin perspektiivin.

Tarkistus 128
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla - 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä 
tammikuuta 2016 alkaen päästöjen tai 
polttoaineen kulutuksen perusteella 
myönnä EY-tyyppihyväksyntää ja 
kansallista tyyppihyväksyntää sellaisille 
uusille ajoneuvotyypeille, jotka ylittävät 
niille liitteessä I olevissa 1 ja 2 kohdassa 
määritellyt päästötavoitteet 50 prosentilla.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin enimmäispäästöjen katto kullekin ajoneuvolle on välttämätön.
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Tarkistus 129
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Polttoainevaatimuksiltaan joustavat 

ajoneuvot
Jotta voitaisiin määrittää, noudattavatko 
yksittäiset henkilöautojen valmistajat 
4 artiklassa mainittuja päästötavoitteita, 
jokaisen Euroopan unionissa 
rekisteröidyn polttoainevaatimuksiltaan 
joustavan etanoliajoneuvon 
hiilidioksidipäästöjä, sellaisina kuin ne on 
ilmoitettu ajoneuvon 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa, on 
vähennettävä 5 prosentin tekijällä ja 
enintään 8 g CO2/km, kun otetaan 
huomioon parempi tekninen ja päästöjä 
vähentävä kyky käytettäessä kahta 
erilaista polttoainetta. Tämä vähennys ei 
koske ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 2000 kg.
Vähennystekijää kasvatetaan 
20 prosenttiin ja enintään 30 g:aan 
CO2/km, jos vähintään 10 prosenttia 
ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion 
huoltoasemista tarjoaa E85:tä, joka 
täyttää EU:n ympäristöllistä kestävyyttä 
koskevat kriteerit.  Tämäkään vähennys ei 
koske ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 2000 kg.

Or. en

Perustelu

Polttoaineen toimittajilla on taipumus olla tarjoamatta infrastruktuuria biopolttoaineille 
ennen kuin sen kysyntä on riittävää. Joustava polttoaineteknologia, joka antaa 
mahdollisuuden keskeytyksettömään ajamiseen öljyn ja biopolttoaineiden yhdistelmillä, on 
yksi tapa avata markkinoita biopolttoaineille. Yhdessä tulevien biopolttoaineiden 
ympäristöllistä kestävyyttä koskevien kriteerien ja tehokkaampien ajoneuvoteknologioiden 
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kanssa tämä on eräs monista tavoista vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Päästötavoitteet ’vaihtoehtoista 

polttoainetta käyttäville ajoneuvoille’
Jotta voitaisiin määrittää, noudattavatko 
yksittäiset henkilöautojen valmistajat 
4 artiklassa mainittuja päästötavoitteita, 
jokaisen Euroopan unionissa 
rekisteröidyn, asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 määritellyn ’vaihtoehtoista 
polttoainetta käyttävän ajoneuvon’ 
hiilidioksidipäästöjä, sellaisina kuin ne on 
ilmoitettu ajoneuvon 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa, on 
vähennettävä 5 prosentin tekijällä, kun 
otetaan huomioon parempi tekninen ja 
päästöjä vähentävä kyky käytettäessä 
kahta erilaista polttoainetta. 
Vähennystekijää kasvatetaan 
20 prosenttiin, jos vähintään 10 prosenttia 
ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion 
huoltoasemista tarjoaa biopolttoainetta, 
joka täyttää EU:n ympäristöllistä 
kestävyyttä koskevat kriteerit. 

Or. en

Perustelu

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels.
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
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currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 131
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavat ajoneuvot
Jotta voitaisiin määrittää, noudattavatko 
yksittäiset henkilöautojen valmistajat 
4 artiklassa mainittuja päästötavoitteita, 
jokaisen Euroopan unionissa 
rekisteröidyn äärimmäisen vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan auton on 
oltava osa kertomalla laskettavia 
valmistajan keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä, jotka poistuvat 
asteittain käytöstä 1. tammikuuta 2012 ja 
1. tammikuuta 2016 alkavan vuoden 
välisenä aikana, kuten liitteessä I a 
määrätään.

Or. en

Perustelu

Valmistajat investoivat paljon varoja äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
edistyksellisten ajoneuvotekniikkojen kehittämiseen. Näiden autojen hiilidioksidipäästöt ovat 
merkittävästi alhaisemmat kuin muiden Euroopan markkinoilla saatavilla olevien autojen 
päästötasot. Tuotantonsa alkuvaiheessa kyseiset tekniikat ovat erittäin kalliita ja autoja on 
saatavilla vain pieniä määriä. Ehdotettuun asetukseen olisi liitettävä väliaikainen 
lainsäädännöllinen suurluottojärjestelmä, jolla tuettaisiin investointeja äärimmäisen vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien autojen nopeaan kaupallistamiseen.
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Tarkistus 132
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Päästötavoitteet

Jotta voitaisiin määrittää, noudattavatko 
yksittäiset valmistajat 4 artiklassa 
mainittuja päästötavoitteita, jokaisen 
Euroopan unionissa rekisteröidyn 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävän 
ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä, sellaisina 
kuin ne on ilmoitettu ajoneuvon 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa, on 
vähennettävä 5 prosentilla,

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi 
”lähteeltä renkaille” Ajoneuvokantaa on sen vuoksi mukautettava käyttämään näitä 
polttoaineita.

Tarkistus 133
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Päästörajat

Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä 
tammikuuta 2016 alkaen päästöjen tai 
polttoaineen kulutuksen perusteella 
myönnä EY-tyyppihyväksyntää ja 
kansallista tyyppihyväksyntää sellaisille 
uusille ajoneuvotyypeille, jotka ylittävät 
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niille liitteen I mukaisesti määritellyt 
päästörajat enemmän kuin 60 g CO2/km.

Or. en

Tarkistus 134
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 

ajoneuvojen päästötavoitteet
Edellä 4 artiklan mukaista kunkin 
henkilöauton valmistajan 
päästötavoitteiden noudattamista 
kartoitettaessa on EU:ssa rekisteröityä 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävää 
ajoneuvoa, sellaisena kuin se on 
määritettynä asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007, koskevassa 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa 
ilmoitettavia hiilidioksidipäästöjä 
alennettava viidellä prosentilla, jotta 
kahden polttoaineen sekoituksen käytöstä 
koituva suurempi tekninen ja päästöjä 
vähentävä potentiaali tulisi otetuksi 
huomioon. Vähennystä tehdään 
20 prosenttia, jos vähintään 10 prosenttia 
ajoneuvon rekisteröineen EU:n 
jäsenvaltion huoltoasemista tarjoaa 
biopolttoaineita, jotka täyttävät EU:n 
kestävyyskriteerit. 

Or. de

Perustelu

Mineraaliöljyalalla luodaan täysimittainen infrastruktuuri uusille polttoaineille vasta sitten, 
kun kysyntä on asianmukaisella tasolla. Autonvalmistajat pyrkivät ratkaisemaan tämän 
ongelman käyttämällä ajoneuvoissa tekniikkaa, joka mahdollistaa bensiinin ja 
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biopolttoaineen kaikki sekoitussuhteet, sillä sekoitussuhde tunnistetaan automaattisesti 
sensorin avulla. Tämän teknisen lisälaitteen ansiosta ajoneuvoa voidaan käyttää koko sen 
elinkaaren ajan (noin 12 vuotta) biopolttoaineella, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä 
merkittävästi.

Tarkistus 135
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Päästötavoitteet vaihtoehtoista 

polttoainetta käyttäville ajoneuvoille
Jotta voitaisiin määrittää, noudattavatko 
yksittäiset henkilöautojen valmistajat 
4 artiklassa mainittuja päästötavoitteita, 
jokaisen Euroopan unionissa 
rekisteröidyn, asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 määritellyn vaihtoehtoista 
polttoainetta käyttävän ajoneuvon 
hiilidioksidipäästöjä, sellaisina kuin ne on 
ilmoitettu ajoneuvon 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa, on 
vähennettävä 5 prosentin tekijällä, kun 
otetaan huomioon parempi tekninen ja 
päästöjä vähentävä kyky käytettäessä 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
määriteltyjä biopolttoaineita, jotka 
täyttävät EU:n ympäristöllistä kestävyyttä 
koskevat kriteerit. Vähennystekijä kasvaa 
lineaarisesti suhteessa EU:n 
ympäristöllistä kestävyyttä koskevat
kriteerit täyttävien polttoaineiden 
tosiasialliseen kulutukseen kussakin 
jäsenvaltiossa.  Kun vaihtoehtoista 
polttoainetta käyttävä ajoneuvokanta 
tietyssä maassa toimii vähintään 80-
prosenttisesti biopolttoaineella, tekijää 
kasvatetaan enintään 20 prosenttiin.

Or. en
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Perustelu

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 136
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valmistajat voivat muodostaa 
ryhmittymän, jonka avulla pyritään 
täyttämään liitteessä I olevassa 
2 a artiklassa säädetty velvoite 
päästöttömien ajoneuvojen 
käyttöönottamisesta.

Or. en

Perustelu

On edistettävä päästöttömien ajoneuvojen tuotantoa kynnystavoitteita asettamalla. Kyseisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi valmistajien pitäisi voida perustaa ryhmittymiä.
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Tarkistus 137
Rebecca Harms

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 
3 kohdassa tarkoitettua tapausta.

7. Edellä 4 artiklan mukaisten 
valmistajille kuuluvien velvoitteiden 
täyttämiseksi valmistajia, jotka kuuluvat 
ryhmittymään, josta komissiolle on 
toimitettu tiedot, pidetään yhtenä ainoana 
valmistajana, paitsi kun komissio tekee 
3 kohdan nojalla ilmoituksen. Seuranta- ja 
ilmoitustiedoista tehdään merkintä 
rekisteriin, niistä ilmoitetaan ja ne 
asetetaan yksittäisten valmistajien ja 
kaikkien ryhmittymien saataville 
keskusrekisterissä.

Or. en

Tarkistus 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

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 vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
tiedot kustakin alueellaan rekisteröidystä 
uudesta henkilöautosta liitteessä II olevan 
A osan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen.
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Tarkistus 139
Bogusław Sonik

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. Tiedot on toimitettava 
valmistajille.

Or. en

Perustelu

Valvonnan ja ilmoittamisen olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, jotta 
voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. Sen vuoksi aloitusvuoden 
pitäisi olla vuosi 2012. Valmistajien on saatava tietää kuukausittaiset suoritukset, jotta ne 
voivat tarvittaessa vastata markkinakehitykseen.

Tarkistus 140
Martin Callanan

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. Tiedot on toimitettava 
valmistajille.

Or. en
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Perustelu

Valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. Sen vuoksi 
aloitusvuoden pitäisi olla vuosi 2012. Valmistajien on saatava tietää kuukausittaiset 
suoritukset, jotta ne voivat tarvittaessa vastata markkinakehitykseen.

Tarkistus 141
Péter Olajos

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. Tiedot on toimitettava 
valmistajille.

Or. en

Perustelu

Valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. Sen vuoksi 
aloitusvuoden pitäisi olla vuosi 2012. Valmistajien on saatava tietää kuukausittaiset 
suoritukset, jotta ne voivat tarvittaessa vastata markkinakehitykseen.

Tarkistus 142
Thomas Ulmer

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 

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

olevassa B osassa luetellut, hyväksytyn 
tilintarkastajan varmentamat tiedot ja 
toimitettava ne komissiolle. Tiedot on 
toimitettava liitteessä II olevassa C osassa 
täsmennetyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 143
Martin Callanan

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.

Or. en

Perustelu

Hyväksytyn tilintarkastajan suorittamalla jäsenvaltioiden tietojen varmentamisella olisi 
turvattava, että jäsenvaltiot keräävät hiilidioksiditietoja vaatimustenmukaisuustodistuksista ja 
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seuraavat niitä ja että automallit jaetaan oikeille valmistajille.

Tarkistus 144
Bogusław Sonik

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.

Or. en

Perustelu

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 145
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
6 artikla - 2 kohta - 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vuodelta, joka alkaa 1. tammikuuta 2016 



AM\728751FI.doc 107/199 PE407.904v01-00

FI

ja kultakin seuraavalta vuodelta 
jäsenvaltion on määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut, päästöttömiä 
ajoneuvoja koskevat edellisen 
kalenterivuoden tiedot, jotka perustuvat 
4a kohdassa tarkoitettuun päästöttömien 
ajoneuvojen polttoaineen tuottamista 
koskevaan kasvihuonepäästöjen 
laskentamenetelmään, ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa 
täsmennetyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

On edistettävä päästöttömien ajoneuvojen tuotantoa. Päästöttömien ajoneuvojen 
polttoaineiden tuotanto aiheuttaa GHG-päästöjä esimerkiksi, kun sähköä tuotetaan 
sähköautoja varten. Nämä päästöt on laskettava vuodesta 2016 alkaen. Se, että hiilidioksidien 
kokonaismäärää ei oteta huomioon ennen tätä vuotta, tarjoaa lisäkannustimen päästöttömille 
ajoneuvoille.

Tarkistus 146
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
6 artikla - 4 kohta – johdantokappale

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:

Or. en

Perustelu

Valvonnan ja ilmoittamisen olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, jotta 
voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. Sen vuoksi aloitusvuoden 



PE407.904v01-00 108/199 AM\728751FI.doc

FI

pitäisi olla vuosi 2012. On ratkaisevan tärkeää, että valmistajat tietävät varhaisessa 
vaiheessa, mikä virallinen hiilidioksidiarvo tulee olemaan ja siten komission alustavat 
laskelmat ja kertomus on tehtävä puolivuosittain.

Tarkistus 147
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
6 artikla - 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio vahvistaa viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2010 
päästöttömien ajoneuvojen polttoaineen 
tuottamista koskevan 
kasvihuonepäästöjen 
laskentamenetelmän, käyttäen 
päästöttömien ajoneuvojen polttoaineen 
tuotantoon kussakin jäsenvaltiossa 
käytetyn energian keskiarvoa, ellei 
valmistaja voi todistaa, että päästöttömien 
ajoneuvojen polttoaineen tuottamiseen 
käytetyn energian määrä alittaa 
keskiarvon.

Or. en

Perustelu

Päästöttömien ajoneuvojen polttoaineiden tuotanto aiheuttaa GHG-päästöjä esimerkiksi, kun 
sähköä tuotetaan sähköautoja varten. Tarvitaan menetelmä näiden epäsuorien päästöjen 
laskemiseksi.

Tarkistus 148
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
6 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajat voivat kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu 

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

4 kohdassa tarkoitettu alustava 
kalenterivuotta koskeva laskelma, 
ilmoittaa komissiolle tiedoissa 
mahdollisesti olevista virheistä ja siitä, 
missä jäsenvaltiossa valmistaja katsoo 
virheen tapahtuneen.

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 koko 
vuodeltasellaisinaan tai muutettuina.

Or. en

Perustelu

EU:n laajennuttua 27 jäsenvaltioon ja ottaen huomioon, että hiilidioksiditiedot olisi 
tarkistettava, valmistajat eivät kykene ilmoittamaan komissiolle kaikista tietoja koskevista 
virheistä kahden kuukauden kuluessa.

Tarkistus 149
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla - 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Valmistajan pyynnöstä 
ympäristöinnovaatiot on otettava 
huomioon valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen laskemisessa.

Pyynnön on sisällettävä seuraavaa:

(a) kalenterivuosi,

(b) konkreettiset ympäristöinnovaatiot,

(c) näillä ympäristöinnovaatioilla 
varustettujen ajoneuvojen määritelmä, 
sekä

(d) riippumattoman ja tunnustetun elimen 
antama todistus.
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Komissio hyväksyy tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet 12 artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan tätä määritelmää ympäristöinnovaatioiden käytöstä ja tehtävästä, koska 
ympäristöinnovaatiot voivat edistää merkittävästi yleistä päästöjen vähentämistä.

Tarkistus 150
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla - 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Valmistajan pyynnöstä 
ympäristöinnovaatiot on otettava 
huomioon valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen laskemisessa.
Pyynnön on sisällettävä seuraavaa:
(a) kalenterivuosi,
(b) konkreettiset ympäristöinnovaatiot,
(c) näillä ympäristöinnovaatioilla 
varustettujen ajoneuvojen määritelmä, 
sekä
(d) riippumattoman ja tunnustetun elimen 
antama todistus.
b. Komissio hyväksyy tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet 12 artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan määritelmä niille hiilidioksidipäästöjä vähentäville innovaatioille, jotka parantavat 
hiilidioksiditehokkuutta vielä 1 artiklassa mainittujen lisätoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 
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ja jotka eivät näy testisyklissä. Nämä ympäristöinnovaatiot voivat tuoda huomattavaa hyötyä 
ympäristölle, autoilijalle ja koko eurooppalaiselle yhteiskunnalle.

Tarkistus 151
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan aikataulu, josta parlamentti sopi lokakuussa 2007.  Se on 
tarkoitettu yhdistettäväksi ympäristön kannalta kunnianhimoisempaan tavoitteeseen 
keskimääräisten päästöjen vähentämisestä 125 g:aan CO2/km.

Tarkistus 152
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt, jotka on mukautettu 
ympäristöinnovaatioiden tuomiin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin ja 
tasapainotettu kolmena peräkkäisenä
vuonna, ylittävät kalenterivuonna 2012 tai 
sitä seuraavina kalenterivuosina 
valmistajalle kyseiseksi vuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, komissio langettaa 
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valmistajalle tai ryhmittymän johtajalle 
liikapäästömaksun.

Or. en

Perustelu

On epärealistista ajatella, että yksittäinen ajoneuvonvalmistaja voi täsmällisesti ohjailla 
vuosittaisia keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, kun otetaan huomioon 27 jäsenvaltion EU:n 
ennalta arvaamattomat ongelmat kuten aikataulujen ja logistiikan epävarmuus, erot 
valvonnassa, odottamattomat kysynnän vaihtelut, uusien automallien käyttöönoton tekniset 
viiveet ja jäsenvaltioiden yleinen taloudellinen tilanne. Ympäristöinnovaatiot parantavat 
hiilidioksiditehokkuutta vielä 1 artiklassa mainittujen lisätoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 
eivätkä näy testisyklissä.

Tarkistus 153
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt, jotka on mukautettu 
ympäristöinnovaatioiden tuomiin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin ja 
tasapainotettu kolmena peräkkäisenä
vuonna, ylittävät kalenterivuonna 2012 tai 
sitä seuraavina kalenterivuosina 
valmistajalle kyseiseksi vuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, komissio langettaa 
valmistajalle tai ryhmittymän johtajalle 
liikapäästömaksun.

Or. en
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Tarkistus 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt, jotka on mukautettu 
ympäristöinnovaatioiden tuomiin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin ja 
tasapainotettu kahtena peräkkäisenä
vuonna, ylittävät kalenterivuonna 2012 tai 
sitä seuraavina kalenterivuosina 
valmistajalle kyseiseksi vuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, komissio langettaa 
valmistajalle tai ryhmittymän johtajalle 
liikapäästömaksun.

Or. en

Perustelu

On epärealistista ajatella, että yksittäinen ajoneuvonvalmistaja voi täsmällisesti ohjailla 
vuosittaisia keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, kun otetaan huomioon 27 jäsenvaltion EU:n 
ennalta arvaamattomat ongelmat kuten aikataulujen ja logistiikan epävarmuus, erot 
valvonnassa, odottamattomat kysynnän vaihtelut, uusien automallien käyttöönoton tekniset 
viiveet ja jäsenvaltioiden yleinen taloudellinen tilanne. Ympäristöinnovaatiot parantavat 
hiilidioksiditehokkuutta vielä 1 artiklassa mainittujen lisätoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 
eivätkä näy testisyklissä.

Tarkistus 155
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt, jotka on mukautettu 
ympäristöinnovaatioiden tuomiin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin ja 
tasapainotettu kolmena peräkkäisenä
vuonna, ylittävät kalenterivuonna 2012 tai 
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ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun. sitä seuraavina kalenterivuosina 
valmistajalle kyseiseksi vuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, komissio langettaa 
valmistajalle tai ryhmittymän johtajalle 
liikapäästömaksun.

Or. en

Perustelu

On epärealistista ajatella, että yksittäinen ajoneuvonvalmistaja voi täsmällisesti ohjailla 
vuosittaisia keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, kun otetaan huomioon 27 jäsenvaltion EU:n 
ennalta arvaamattomat ongelmat kuten aikataulujen ja logistiikan epävarmuus, erot 
valvonnassa, odottamattomat kysynnän vaihtelut, uusien automallien käyttöönoton tekniset 
viiveet ja jäsenvaltioiden yleinen taloudellinen tilanne. Ympäristöinnovaatiot parantavat 
hiilidioksiditehokkuutta vielä 1 artiklassa mainittujen lisätoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 
eivätkä näy testisyklissä.

Tarkistus 156
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2013 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

Or. de

Perustelu

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 157
Kurt Joachim Lauk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 
kalenterivuonna 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, 
komissio langettaa valmistajalle tai 
ryhmittymän johtajalle liikapäästömaksun.

Or. de

Perustelu

Koska autoteollisuuden kehitys- ja tuotantosyklit kestävät viidestä seitsemään vuotta, 
ohjearvo olisi annettava sitovana vasta vuodesta 2015 lähtien. Varhaisempi ajankohta ei 
vastaisi talouden realiteetteja.

Tarkistus 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 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. Tässä kaavassa 
tarkoitetaan:

päästöylitys x sellaisten uusien 
henkilöautojen lukumäärä, joiden päästöt 
ovat yli 130 g CO2/km + 50% uusista 
henkilöautoista, joiden päästöt ovat 130 g 
CO2/km tai vähemmän, x 
liikapäästömaksu, joka on määritelty 
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3 kohdassa. Tässä kaavassa tarkoitetaan:
'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; 'uusien 
henkilöautojen lukumäärällä' valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä vuonna 
rekisteröityjen uusien henkilöautojen 
lukumäärää.

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; 'uusien 
henkilöautojen lukumäärällä' valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä vuonna 
rekisteröityjen uusien henkilöautojen 
lukumäärää.

Or. fr

Perustelu

Le niveau de pente élevé à 60% introduit une inéquité sociale dans le partage du fardeau 
réglementaire, certains constructeurs se voyant fixer des cibles individuelles < 130g CO2/km. 
Une modulation des pénalités permettrait de respecter le principe de « pollueur payeur » et 
corrigerait cette inéquité en réduisant le niveau des pénalités imposé aux véhicules déjà 
conformes à l’objectif général de 130g.

Tarkistus 159
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 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.
Tässä kaavassa tarkoitetaan:

päästöylitys x sellaisten uusien 
ajoneuvojen lukumäärä, joiden keskiarvo 
ei ole valmistajan erityisen 
päästötavoitteen mukainen, x 
liikapäästömaksu, joka on määritelty 
3 kohdassa.Tässä kaavassa tarkoitetaan:

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
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kolmeen desimaaliin; 'uusien
henkilöautojen lukumäärällä' valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä vuonna 
rekisteröityjen uusien henkilöautojen 
lukumäärää.

kolmeen desimaaliin; 'uusien ajoneuvojen, 
joiden keskiarvo ei ole valmistajan 
erityisen päästötavoitteen mukainen, 
lukumäärällä' valmistajan valmistamien ja 
kyseisenä vuonna rekisteröityjen sellaisten 
uusien ajoneuvojen lukumäärää, joiden 
päästöt ylittävät tietyn raja-arvon, kun 
kaikkien kyseisen valmistajan 
rekisteröimien ajoneuvojen, joiden 
päästöt alittavat tämän raja-arvon, 
keskimääräiset päästöt vastaavat 
valmistajan erityistä tavoitetta.

Or. fr

Perustelu

Les pénalités pour l’excédent d’émissions ne respectent pas le principe fondamental du « 
pollueur payeur » : il n’est pas acceptable qu’elles soient appliquées à tous les véhicules 
indépendamment de leur niveau d’émissions. L’application de ce principe exige la 
reconnaissance de conformité pour tous les volumes dont la moyenne d’émissions respecte le 
niveau spécifique d’émissions du dit constructeur. Ainsi le constructeur est incité à mettre  sur 
le marché le plus rapidement possible le nombre maximum de véhicules conformes à leur 
propre objectif spécifique d’émissions.

Tarkistus 160
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 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.

Tässä kaavassa tarkoitetaan:

päästöylitys x sellaisten uusien 
henkilöautojen lukumäärä, joiden päästöt 
ovat yli 130 g CO2/km,  x 
liikapäästömaksu, joka on määritelty 
3 kohdassa.Tässä kaavassa tarkoitetaan:

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammamäärää kilometriä kohden, jolla 
valmistajan keskimääräiset päästöt ylittävät 
sille kyseiseksi kalenterivuodeksi asetetun 
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päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; 'uusien 
henkilöautojen lukumäärällä' valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä vuonna 
rekisteröityjen uusien henkilöautojen 
lukumäärää.

päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; 'uusien 
henkilöautojen lukumäärällä' valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä vuonna 
rekisteröityjen uusien henkilöautojen 
lukumäärää.

Or. fr

Perustelu

Le niveau de pente élevé à 60% introduit une iniquité sociale dans le partage du fardeau 
réglementaire, certains constructeurs se voyant fixer des cibles individuelles < 130g CO2/km. 
Une modulation des pénalités permettrait de respecter le principe de « pollueur payeur » et 
corrigerait cette iniquité en réduisant le niveau des pénalités imposé aux véhicules déjà 
conformes à l’objectif général de 130g.

Tarkistus 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 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.

Tässä kaavassa tarkoitetaan:

päästöylitys x niiden uusien henkilöautojen 
lukumäärä, joiden keskiarvo ei ole 
valmistajan erityisen päästötavoitteen 
mukainen x liikapäästömaksu, joka on 
määritelty 3 kohdassa.Tässä kaavassa 
tarkoitetaan:

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

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

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

'uusien henkilöautojen, joiden keskiarvo ei 
ole valmistajan erityisen päästötavoitteen 
mukainen, lukumäärällä' valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä vuonna 
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rekisteröityjen sellaisten uusien 
henkilöautojen lukumäärää, joiden päästöt 
ylittävät tietyn raja-arvon, kun kaikkien 
kyseisen valmistajan rekisteröimien 
ajoneuvojen, joiden päästöt alittavat 
tämän raja-arvon, keskimääräiset päästöt 
vastaavat valmistajan erityistä tavoitetta. 

Or. it

Perustelu

Le indennità previste non rispettano il basilare principio “chi inquina paga”: non è 
accettabile che siano applicate nella stessa maniera a tutte le vetture indipendentemente dal 
loro livello di emissioni. L’ applicazione del principio richiede il riconoscimento premiante 
per i volumi che sono mediamente conformi al livello di emissioni specifiche del singolo 
costruttore. In tal modo si incentiva il costruttore ad immettere sul mercato un numero 
sempre crescente di veicoli virtuosi.

Tarkistus 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 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.

Tässä kaavassa tarkoitetaan:

päästöylitys x niiden uusien henkilöautojen 
lukumäärä, joiden keskiarvo ei ole 
valmistajan erityisen päästötavoitteen 
mukainen x liikapäästömaksu, joka on 
määritelty 3 kohdassa.Tässä kaavassa 
tarkoitetaan:

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

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

'uusien henkilöautojen lukumäärällä' 
valmistajan valmistamien ja kyseisenä 

'uusien henkilöautojen, joiden keskiarvo ei 
ole valmistajan erityisen päästötavoitteen 
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vuonna rekisteröityjen uusien 
henkilöautojen lukumäärää.

mukainen, lukumäärällä' valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä vuonna 
rekisteröityjen sellaisten uusien 
henkilöautojen lukumäärää, , joiden 
päästöt ylittävät tietyn raja-arvon, kun 
kaikkien kyseisen valmistajan 
rekisteröimien ajoneuvojen, joiden 
päästöt alittavat tämän raja-arvon, 
keskimääräiset päästöt vastaavat 
valmistajan erityistä tavoitetta. 

Or. it

Perustelu

Le indennità previste non rispettano il basilare principio “chi inquina paga”: non è 
accettabile che siano applicate nella stessa maniera a tutte le vetture indipendentemente dal 
loro livello di emissioni. L’ applicazione del principio richiede il riconoscimento premiante 
per i volumi che sono mediamente conformi al livello di emissioni specifiche del singolo 
costruttore. In tal modo si incentiva il costruttore ad immettere sul mercato un numero 
sempre crescente di veicoli virtuosi.

Tarkistus 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 2 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

päästöylitys x sellaisten uusien 
henkilöautojen lukumäärä, joiden päästöt 
ovat yli 130 g CO2/km + 50% autoista, 
joiden päästöt ovat 130 g CO2/km tai 
vähemmän, x liikapäästömaksu, joka on 
määritelty 3 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Seuraamusten muuttamisella tuodaan "saastuttaja maksaa -periaate" takaisin käyttöön. 
Ehdotettu järjestelmä johtaisi vähemmän päästöjä aiheuttavien autojen leviämiseen ja 
autokannan jatkuvaan uusiutumiseen ja auttaisi siten saavuttamaan yleisen tavoitteen 
hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärän vähentämisestä.
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Tarkistus 164
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksu on:

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012; (a) 95 euroa kalenterivuonna 2015;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; (b) sitä seuraavina vuosina sama summa 

lisättynä 50 prosentilla kutakin vuotta 
kohti.

(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan parlamentin lokakuussa 2007 sopima aikataulu, ja se on 
tarkoitettu yhdistettäväksi ympäristön kannalta kunnianhimoisempaan tavoitteeseen 
keskimääräisten päästöjen vähentämisestä 125 g:aan CO2/km. Seuraamukset on otettava 
käyttöön vuodesta 2015 ja niitä on kasvatettava vuosittain.  Tulot autonvalmistajilta, jotka 
eivät täytä vaatimuksia, olisi jaettava uudelleen matalapäästöisempien autojen valmistajille, 
joista monet työskentelevät matalammilla voittomarginaaleilla siksi, että seuraavat 
ympäristön kannalta hyödyllisempää strategiaa.

Tarkistus 165
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksun olisi oltava 
samanlainen kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla 
maksetut maksut.
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(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;

(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; 
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 475 
euroa vuonna 2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat 
seuraavat: 20– 40 euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: säännösten 
noudattamatta jättämisestä 100 euroa/tonni;  ja puhtaiden ja energiatehokkaiden 
maantieajoneuvojen menekin edistäminen.   20€/t.

Tarkistus 166
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksu on:

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012; (a) 35 euroa kalenterivuonna 2013;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; (b) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja (c) 95 euroa kalenterivuonna 2015.

(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. de

Perustelu

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
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vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 167
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksu on vuodesta 2012 
lähtien 95 euroa.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; 
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. de

Perustelu

Tämä on toteutettava yhdessä vaiheessa. Yksi autokantaa koskeva vaihe suo valmistajille 
joustavuutta heidän mukautuessaan keskimääräiseen hiilidioksidipäästöarvoon. Jos 
valmistajat eivät kykene noudattamaan keskimääräistä päästöarvoa, niiden on maksettava 
vuodesta 2012 lähtien liikapäästömaksua 95 euroa grammaa kohti.

Tarkistus 168
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Edellä 1 artiklan mukainen
liikapäästömaksu on:
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(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012; (a) 10 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; (b) 20 euroa kalenterivuonna 2013;

(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja (c) 30 euroa kalenterivuonna 2014;
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

(d) 40 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. de

Perustelu

Ehdotettu maksuporrastus 100–475 euroa hiilidioksiditonnia kohti on selvästi suurempi kuin 
EU:n päästökauppajärjestelmän mukainen vertailukelpoinen hiilidioksidisertifikaatin hinta. 
Tällainen henkilöautojen valmistajille ja heidän asiakkailleen asetettava yksipuolinen haitta 
ei ole perusteltu, ja se olisi taloudellisesti tehoton. Ehdotetut rangaistukset vahingoittaisivat 
huomattavasti teollisuuden innovointikykyä. (Perustelujen viimeinen virke ei koske 
suomenkielistä versiota.)

Tarkistus 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Edellä 1 artiklan mukainen
liikapäästömaksu on:

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012; (a) 10 euroa kalenterivuonna 2012;

(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; (b) 20 euroa kalenterivuonna 2013;
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja (c) 30 euroa kalenterivuonna 2014;

(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

(d) 40 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. de

Perustelu

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
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Pkw-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient. 
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen. 
Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, da die offizielle deutsche 
Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen Sprachversionen nicht 
auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 170
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksun määrän, suhteessa 
kalenterivuoden 2012 ja sitä seuraavien 
kalenterivuosien liikapäästöihin, on 
oltava 150 euroa.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; 
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. en

Perustelu

Noudattamisen varmistamiseksi seuraamukset on vahvistettava riittävän korkealle tasolle, ja 
täyttä tasoa on sovellettava vuodesta 2012. Seuraamusten viivästyttämisellä vain lykättäisiin 
järjestelmän tehokasta toimintaa.
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Tarkistus 171
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksun määrän, suhteessa 
vuoden 2015 ja sitä seuraavien vuosien 
liikapäästöihin, on oltava 40 euroa.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; 
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama maksuporrastus 100–475 euroa hiilidioksiditonnia kohti on selvästi 
suurempi kuin Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän mukainen vertailukelpoinen 
hiilidioksidisertifikaatin hinta. Autonvalmistajien ja heidän asiakkaidensa asettaminen 
epäreiluun asemaan tällä tavalla on perusteetonta ja taloudellisesti tehotonta. Ehdotetut 
seuraamukset vahingoittaisivat huomattavasti teollisuuden innovointikykyä.

Tarkistus 172
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksun määrän, suhteessa 
kalenterivuoden 2012 ja sitä seuraavien 
kalenterivuosien liikapäästöihin, on 
oltava 150 euroa.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; 
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
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(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksun olisi oltava suhteellisen korkea, jotta voidaan varmistaa, että kaikki 
valmistajat saavuttavat tavoitteensa. Komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, että 
pelotevaikutuksen aikaansaaminen edellyttäisi maksujen tason asettamista tiettyjen 
valmistajien osalta puhdistuksen rajakustannusten (150 euroa/gramma) ylärajalle.

Tarkistus 173
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksun olisi oltava 
samanlainen kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla 
maksetut maksut, mutta ei ylittää 
20 euroa/g.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; 
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 475 
euroa vuonna 2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat 
seuraavat: 20-40 euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: säännösten 
noudattamatta jättämisestä 100 euroa/tonni;  ja puhtaiden ja energiatehokkaiden 
maantieajoneuvojen menekin edistäminen. 20€/t.
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Tarkistus 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksu on 20 euroa ja vastaa 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmään 
kuuluvilla aloilla langetettavia maksuja.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013;
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell’anno civile 2015

Or. it

Perustelu

Le indennità proposte per le emissioni in eccesso sono ingiustificatamente sproporzionate 
rispetto a quelle previste dal 2012 (100 € a tonnellata) nel Sistema Europeo di Scambio delle 
quote di emissioni (noto come ETS): 95 € per g/km sono infatti equivalenti a 475 € per 
tonnellata di CO2.Per essere in linea con l’ammontare delle indennità per i settori che 
rientrano nel sistema ETS, occorre fissare l’indennità nel settore auto ad un livello 
equivalente, ovvero 20 € per g/km di CO2 (pari a 100 € a tonnellata).

Tarkistus 175
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksun on oltava EU:n 
päästökauppajärjestelmän määräysten 
mukaisesti sama kuin muilla aloilla 
maksettavien maksujen.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
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(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013;
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. es

Perustelu

Ehdotetut liikapäästömaksut tai kompensoivat maksut ovat ehdottomasti liian suuria eivätkä 
mitenkään verrattavissa muilla aloilla maksettaviin maksuihin. Nykyisellään 
liikapäästömaksut vastaisivat 475 euroa tonnilta vuonna 2015. Mikäli ne olisivat EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamien muiden alojen maksujen mukaisia, maksu olisi 20–
40 euroa tonnilta ja lisämaksut (määräysten noudattamatta jättämisestä) 100 euroa tonnilta 
ja 20 euroa tonnilta silloin, kun alalla edistetään energiatehokkaiden kuljetusajoneuvojen 
käyttöä.

Tarkistus 176
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksu vastaa alalle EU:n 
päästökauppajärjestelmässä vahvistettua 
määrää.

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012;
(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; 
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; 
(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. pl

Perustelu

Liikapäästömaksuja ei ole suhteutettu EU:n päästökauppajärjestelmässä vuodesta 2012 
lähtien sovellettaviin maksuihin: 95 euroa g/km:ä kohden vastaa 475 euroa 
hiilidioksiditonnilta. Autoteollisuudelta perittävät maksut on mitoitettava siten, että ne 
vastaavat muilta aloilta päästökauppajärjestelmässä perittäviä maksuja, jotta eri alojen 
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maksut olisivat lähempänä toisiaan.

Tarkistus 177
Kurt Joachim Lauk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Liikapäästömaksu on:
(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012; (a) pörssissä asetettu hiilidioksidin hinta, 

ei kuitenkaan yli 10 euroa kalenterivuonna 
2012;

(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; (b) pörssissä asetettu hiilidioksidin hinta, 
ei kuitenkaan yli 20 euroa kalenterivuonna 
2013;

(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja (c) pörssissä asetettu hiilidioksidin hinta, 
ei kuitenkaan yli 30 euroa kalenterivuonna 
2014; ja

(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

pörssissä asetettu hiilidioksidin hinta, ei 
kuitenkaan yli 40 euroa kalenterivuonna 
2015 ja sitä seuraavina kalenterivuosina.

Or. de

Perustelu

Maksut olisi määritettävä EU:n päästökauppajärjestelmän verrannollisten 
sertifikaattihintojen mukaisesti, koska muutoin autonvalmistajia syrjittäisiin. Maksujen olisi 
lisäksi taloudellisten realiteettien huomioon ottamiseksi perustuttava pörssissä asetettuun 
hintaan.

Tarkistus 178
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Liikapäästöjen osalta 



AM\728751FI.doc 131/199 PE407.904v01-00

FI

kalenterivuonna 2020 ja sitä seuraavina 
vuosina komissio ehdottaa 
liikapäästömaksua, joka on vähintään 
10 prosenttia korkeampi kuin 1 artiklassa 
ja liitteessä I määriteltyjen 
hiilidioksidipäästöjen keskiarvon 
saavuttamisesta aiheutuvat arvioidut 
rajakustannukset.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ilmoittaa teollisuudelle, mitä uusia seuraamuksia sovelletaan vuodesta 2020 sen 
varmistamiseksi, että kyseistä vuotta varten asetettu tavoite saavutetaan.

Tarkistus 179
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Liikapäästömaksusta kertyvät summat 
on jaettava uudelleen valmistajille – tai 
jos kyseessä on ryhmittymä, ryhmittymän 
johtajalle – joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt alittavat tavoitteen, ja 
suhteessa arvioituihin 
kokonaissäästöihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan parlamentin lokakuussa 2007 sopima aikataulu, ja se on 
tarkoitettu yhdistettäväksi ympäristön kannalta kunnianhimoisempaan tavoitteeseen 
keskimääräisten päästöjen vähentämisestä 125 g:aan CO2/km. Seuraamukset on otettava 
käyttöön vuodesta 2015 ja niitä on kasvatettava vuosittain.  Tulot autonvalmistajilta, jotka 
eivät täytä vaatimuksia, olisi jaettava uudelleen matalapäästöisempien autojen valmistajille, 
joista monet työskentelevät matalammilla voittomarginaaleilla siksi, että seuraavat 
ympäristön kannalta hyödyllisempää strategiaa.
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Tarkistus 180
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Liikapäästömaksusta kertyviä summia 
on pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina ja ne on 
käytettävä kestävien liikennemuotojen, 
kuten julkisen liikenteen ja 
polkupyöräinfrastruktuurin, tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Seuraamuksilla autoista, jotka eivät täytä ympäristövaatimuksia, olisi edistettävä kestävien 
liikennemuotojen kehittämistä.

Tarkistus 181
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Liikapäästömaksusta kertyvät summat 
on käytettävä erityisen tutkimus- ja 
kehittämisrahaston perustamiseen 
polttoainetehokkuuden ja 
maantieajoneuvojen alalle, mukaan 
luettuna vaihtoehtoiset 
voimansiirtokoneistot.

Or. en

Perustelu

Innovaation ja EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi, tämän asetuksen 
nojalla kerätyt varat olisi käytettävä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tieliikenteen alalla 
koskevaan tutkimukseen ja kehittämiseen.
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Tarkistus 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Liikapäästömaksusta kertyvät summat 
osoitetaan rahastoon, jonka tuloja on 
käytettävä maantieliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä 
uutta energiatehokasta tekniikkaa 
koskevaan tutkimukseen.

Or. de

Perustelu

Mahdolliset maksut olisi teknisten innovointien edistämiseksi tuloutettava erityiseen 
rahastoon, jolla tuetaan energiatehokkaita toimia ja maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjä 
välttäviä toimia koskevaa tutkimusta ja niiden kehittämistä.

Tarkistus 183
Kurt Joachim Lauk

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Bonusjärjestelmä

1. Valmistaja saa bonuspisteitä, jos yli 
neljännes hänen koko autokannastaan 
saavuttaa tavoitearvon vuonna 2012, yli 
puolet saavuttaa sen vuonna 2013 ja yli 
kolme neljännestä vuonna 2014.
2. Bonuspisteet otetaan huomioon 
7 artiklan mukaisissa 
liikapäästömaksuissa siten, että yksi 
bonuspiste vastaa yhtä euroa.
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3. Vuodesta 2012 lähtien kertyneet 
bonuspisteet käytetään myöhemmin 
mahdollisesti perittävien 7 artiklan 
mukaisten liikapäästömaksujen 
kompensoimiseen.
4. Komissio vahvistaa menetelmän 
bonuspisteiden myöntämiseen ja 
laskelmissa huomioon ottamiseen.

Or. de

Perustelu

Koska uusien mallien ja uuden tekniikan kehittäminen kestää vähintään viidestä seitsemään 
vuotta, tavoitearvot kannattaa ottaa käyttöön porrastetusti. Jos vaadittua suurempi osuus 
valmistajan koko autokannasta alittaa tavoitearvon, hänelle olisi myönnettävä kannustimena 
ja palkintona menestyksekkäästi toteutetuista hiilidioksidia vähentävistä toimenpiteistä 
bonuspisteitä, jotka voidaan ottaa huomioon myöhemmin mahdollisesti perittävissä sakoissa.

Tarkistus 184
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien suoritustason julkaiseminen Valmistajien suoritustason julkaiseminen
(”Häpeälistan laatiminen”)

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

1. Komissio julkaisee vuoden 2010 ja 
kunkin seuraavan vuoden lokakuun 
31 päivään mennessä luettelon, joka 
sisältää kustakin valmistajasta seuraavat 
tiedot:

(a) edellisen kalenterivuoden 
päästötavoite;

(a) edellisen kalenterivuoden 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt; sekä

(b) edellisen kalenterivuoden 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt;

(b) kaikkien uusien henkilöautojen
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
yhteisössä edellisenä kalenterivuonna.

(c) edellisen vuoden keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen ja kyseisen vuoden 
päästötavoitteen välinen erotus; sekä
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(d) kaikkien uusien henkilöautojen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
yhteisössä edellisenä kalenterivuonna.
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 1 kohdan nojalla julkaistussa 
luettelossa on 31 päivästä lokakuuta 2016
alkaen ilmoitettava myös, täyttikö 
valmistaja 4 artiklassa säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

Or. en

Perustelu

Jo vuodesta 2010 kuluttajien on voitava tutustua luetteloon, johon on kirjattu kunkin 
autonvalmistajan suoritukset, ja autettava siten kuluttajia tekemään tietoon perustuvia 
valintoja ja painostamaan autonvalmistajia tehostamaan ponnistuksiaan.

Tarkistus 185
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

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 vuoden 2013 ja 
kunkin seuraavan vuoden lokakuun 
31 päivään mennessä luettelon, joka 
sisältää kustakin valmistajasta seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Julkaisemisen olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, jotta voidaan 
välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. Sen vuoksi julkaiseminen ei saisi 
alkaa ennen vuotta 2013.
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Tarkistus 186
Bogusław Sonik

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.

Or. en

Perustelu

Duplication of Article 8, paragraph 1; clarity reasons.

Tarkistus 187
Kurt Joachim Lauk

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 31 päivästä 
lokakuuta 2016 alkaen ilmoitettava myös, 
täyttikö valmistaja 4 artiklassa säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

Or. de

Perustelu

Koska autoteollisuuden kehitys- ja tuotantosyklit kestävät viidestä seitsemään vuotta, 
ohjearvo olisi annettava sitovana vasta vuodesta 2015 lähtien. Varhaisempi ajankohta ei 
vastaisi talouden realiteetteja. Tietojen julkaisemisen ajankohtaa on mukautettava 
tarvittavaan käyttöön ottamisen lykkäämiseen.
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Tarkistus 188
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Pienimuotoista tuotantoa harjoittaville 

riippumattomille valmistajille 
myönnettävä poikkeus

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
(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
valmistajaan.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
poikkeusta koskeva hakemus voi koskea 
enintään viittä kalenterivuotta. Hakemus 
on tehtävä komissiolle, ja siinä on:
(a) ilmoitettava valmistajan ja sen 
yhteystahon nimi;
(b) annettava näyttöä siitä, että valmistaja 
on kelpoinen saamaan 1 kohdan 
mukaisen poikkeuksen;
(c) annettava yksityiskohtaiset tiedot 
valmistajan valmistamista 
henkilöautoista, myös niiden massasta ja 
hiilidioksidipäästöistä; sekä
(d) esitettävä päästötavoite, joka vastaa 
valmistajan vähennysvalmiuksia, kuten 
teknisiä mahdollisuuksia vähentää 
hiilidioksidipäästöjä.
3. Jos komissio katsoo, että valmistaja on 
1 kohdan mukaisesti kelpoinen saamaan 
poikkeuksen ja että valmistajan esittämä 
päästötavoite vastaa valmistajan 
vähennysvalmiuksia, kuten teknisiä 
mahdollisuuksia vähentää 
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hiilidioksidipäästöjä, komissio myöntää 
valmistajalle kyseisen poikkeuksen. 
Poikkeus on voimassa hakemusta 
seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä.
4. Valmistajan, jolle on myönnetty tämän 
artiklan mukainen poikkeus, on 
ilmoitettava komissiolle välittömästi 
kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat tai 
voivat vaikuttaa valmistajan 
kelpoisuuteen kuulua poikkeuksen piiriin.
5. Jos komissio katsoo 4 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen perusteella tai 
muusta syystä, ettei valmistaja ole enää 
kelpoinen kuulumaan poikkeuksen 
piiriin, se kumoaa poikkeuksen seuraavan 
kalenterivuoden tammikuun 1 päivästä 
alkaen ja ilmoittaa tästä valmistajalle.
6. Jos komissio katsoo, ettei valmistaja 
toteuta hakemuksessaan esittämäänsä 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisohjelmaa, komissio voi 
kumota poikkeuksen.
7. Komissio voi antaa 1–6 kohtaa koskevia 
yksityiskohtaisia soveltamissäännöksiä 
muun muassa 
poikkeuskelpoisuusperusteiden 
tulkitsemisesta, hakemusten sisällöstä 
sekä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisohjelmien sisällöstä ja 
arvioinnista.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua myöntää poikkeuksia runsaspäästöisten autojen valmistajille. Se vääristäisi 
markkinoita ja kannustaisi autonvalmistajia perustamaan juuri sellaisia yhtiöitä, jotka ovat 
kelpoisia saamaan sellaisia poikkeuksia. Tämän seurauksena huomattava määrä uusia 
rekisteröityjä autoja putoaisi lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 189
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Pienimuotoista tuotantoa harjoittaville 

riippumattomille valmistajille 
myönnettävä poikkeus

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
(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
valmistajaan.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
poikkeusta koskeva hakemus voi koskea 
enintään viittä kalenterivuotta. Hakemus 
on tehtävä komissiolle, ja siinä on:
(a) ilmoitettava valmistajan ja sen 
yhteystahon nimi;
(b annettava näyttöä siitä, että valmistaja 
on kelpoinen saamaan 1 kohdan 
mukaisen poikkeuksen;
(c) annettava yksityiskohtaiset tiedot 
valmistajan valmistamista 
henkilöautoista, myös niiden massasta ja 
hiilidioksidipäästöistä; sekä
(d) esitettävä päästötavoite, joka vastaa 
valmistajan vähennysvalmiuksia, kuten 
teknisiä mahdollisuuksia vähentää 
hiilidioksidipäästöjä.
3. Jos komissio katsoo, että valmistaja on 
1 kohdan mukaisesti kelpoinen saamaan 
poikkeuksen ja että valmistajan esittämä 
päästötavoite vastaa valmistajan 
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vähennysvalmiuksia, kuten teknisiä 
mahdollisuuksia vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, komissio myöntää 
valmistajalle kyseisen poikkeuksen. 
Poikkeus on voimassa hakemusta 
seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä.
4. Valmistajan, jolle on myönnetty tämän 
artiklan mukainen poikkeus, on 
ilmoitettava komissiolle välittömästi 
kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat tai 
voivat vaikuttaa valmistajan 
kelpoisuuteen kuulua poikkeuksen piiriin.
5. Jos komissio katsoo 4 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen perusteella tai 
muusta syystä, ettei valmistaja ole enää 
kelpoinen kuulumaan poikkeuksen 
piiriin, se kumoaa poikkeuksen seuraavan 
kalenterivuoden tammikuun 1 päivästä 
alkaen ja ilmoittaa tästä valmistajalle.
6. Jos komissio katsoo, ettei valmistaja 
toteuta hakemuksessaan esittämäänsä 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisohjelmaa, komissio voi 
kumota poikkeuksen.
7. Komissio voi antaa 1–6 kohtaa koskevia 
yksityiskohtaisia soveltamissäännöksiä 
muun muassa 
poikkeuskelpoisuusperusteiden 
tulkitsemisesta, hakemusten sisällöstä 
sekä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisohjelmien sisällöstä ja 
arvioinnista.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä möntää erityisiä poikkeuksia runsaspäästöisille autoille.
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Tarkistus 190
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 10 000:sta uudesta 
yhteisössä rekisteröitävästä henkilöautosta 
kalenterivuotta kohden; sekä

(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
valmistajaan.

(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
autonvalmistajaan, tai
(ba) siihen on sidossuhteessa yrityksiä, ja 
ne yhteensä vastaavat alle 10 000 uudesta 
yhteisössä rekisteröitävästä 
henkilöautosta kalenterivuotta kohden;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella selvennetään ja yksinkertaistetaan poikkeuksien soveltamisalaa samalla, 
kun pysytään tiukasti alle 10 000 rajan alapuolella. Voi esiintyä tapauksia, joissa kaksi 
sidoksissa olevaa valmistajaa rekisteröivät alle 10 000 uutta henkilöautoa. Ne on katsottava 
ei sidossuhteessa oleviksi.

Tarkistus 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienimuotoista tuotantoa harjoittaville 
riippumattomille valmistajille
myönnettävä poikkeus

Pienimuotoista tuotantoa harjoittaville 
erikoisvalmistajille myönnettävä poikkeus

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

I mukaisesti lasketusta päästötavoitteesta, 
jos se:

(a) vastaa alle 10000:sta uudesta yhteisössä 
rekisteröitävästä henkilöautosta 
kalenterivuotta kohden; ja

(a) vastaa alle 10000:sta uudesta yhteisössä 
rekisteröitävästä henkilöautosta 
kalenterivuotta kohden; ja

(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
valmistajaan.

(b) on vastuussa sellaiseen luokkaan 
kuuluvista henkilöautoista, joiden 
erikoisominaisuudet estävät tavoitteen 
saavuttamisen. 

Or. it

Perustelu

La deroga è necessaria per tutti i costruttori specializzati (0,2% del tot, meno di 30.000 auto, 
a bassa percorrenza, marginali emissioni di CO2 totali), impossibilitati a perseguire 
riduzioni di almeno il 60% in base all’ All I. Per evitare ingiustificabili distorsioni di 
concorrenza la deroga va accordata a tutti i costruttori (“collegati” o meno ad altro 
costruttore) che competono su identici segmenti. Quelli “collegati” graverebbero altrimenti 
pesantemente sul responsabile del raggruppamento.

Tarkistus 192
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 1 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vastaa alle 1 000:sta uudesta yhteisössä 
rekisteröitävästä henkilöautosta 
kalenterivuotta kohden; ja

Or. en

Perustelu

Poikkeukset on rajoitettava minimiin ympäristöllisistä syistä ja jotta vältettäisiin erikokoisten 
valmistajien eriarvoista kohtelua. Lisäksi kynnystä olisi laskettava 10 000:sta 1 000:een 
uuteen henkilöautoon, jotta voidaan ottaa huomioon direktiivin 2007/46/EY liitteessä XII 
olevan 2 osan 1 kohta.
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Tarkistus 193
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

On otettava käyttöön säännöksiä, jotka mukautuvat dynaamisesti markkinakehitykseen.

Tarkistus 194
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 195
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio myöntää pyynnöstä 
erityisten mallien valmistajille, joiden 
valmistusosuus jää alle 1 prosentin koko 
EU:n uusista autoista, vaihtoehtoisen 
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tavoitearvon, jolla edellytetään 
keskimääräisten päästöjen vähentämistä 
25 prosentilla vuonna 2008 liitteessä I 
vahvistetun erityisen tavoitearvon sijasta. 

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei enää oteta huomioon niiden valmistajien erityistilannetta, jotka 
valmistavat vain erityisiä malleja, mutta ovat kuitenkin liian isoja kuuluakseen 9 artiklan 
1kohdan a ja b alakohdan poikkeuksiin. Vaihtoehtoinen tavoitearvo velvoittaa tällaiset 
valmistajat yhtä suuriin pyrkimyksiin kuin tavanomaisten autokantojen valmistajat, mutta 
perusvuosi 2008 suo heille oikeudenmukaiset ehdot.

Tarkistus 196
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 2 kohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) esitettävä päästötavoite, joka vastaa 
valmistajan vähennysvalmiuksia, kuten 
teknisiä mahdollisuuksia vähentää 
hiilidioksidipäästöjä.

(d) esitettävä päästötavoite, joka vastaa 
valmistajan teknistä valmiutta, 
taloudellisia resursseja ja mallin 
mahdollisuuksia vähentää 
hiilidioksidipäästöjä suhteessa suoriin 
kilpailijoihin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella määritellään kriteerit, joiden avulla määritellään ja arvioidaan yksittäiset 
tavoitteet oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi samalla, kun kannustetaan 
vähentämään päästöjä.
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Tarkistus 197
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, että valmistaja on 
1 kohdan mukaisesti kelpoinen saamaan 
poikkeuksen ja että valmistajan esittämä 
päästötavoite vastaa valmistajan 
vähennysvalmiuksia, kuten teknisiä 
mahdollisuuksia vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, komissio myöntää 
valmistajalle kyseisen poikkeuksen. 
Poikkeus on voimassa hakemusta 
seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä.

3. Jos komissio katsoo, että valmistaja on 
1 kohdan mukaisesti kelpoinen saamaan 
poikkeuksen ja että valmistajan esittämä 
hiilidioksidipäästötavoite vastaa 
valmistajan vähennysvalmiuksia, komissio 
myöntää valmistajalle kyseisen 
poikkeuksen. Tästä päättäessään komissio 
ottaa huomioon 2 kohdan d alakohdassa 
esitetyt kriteerit. Poikkeus on voimassa 
hakemusta seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivästä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi 9 artiklan 2 kohdan d alakohtaan 
esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 198
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio katsoo, ettei valmistaja 
toteuta hakemuksessaan esittämäänsä 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmaa, 
komissio voi kumota poikkeuksen.

6. Jos komissio katsoo, ettei valmistaja 
toteuta hakemuksessaan esittämäänsä 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmaa, 
komissio voi määrätä valmistajalle 
7 artiklassa säädetyn liikapäästömaksun.

Or. en
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Perustelu

Jos valmistaja ylittää poikkeushakemuksessaan asetetun päästötavoitteensa, poikkeuksen 
kumoaminen olisi kohtuuton toimenpide. Valmistajaan voidaan sen sijaan soveltaa samaa 
päästömaksujärjestelmää kuin massavalmistajiin. Se lähentää pieniin valmistajiin 
sovellettavaa menettelyä massavalmistajiin sovellettavan menettelyn kanssa.

Tarkistus 199
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Poikkeushakemus, sitä tukevat tiedot 
sekä kaikki 4 kohdan mukaiset 
ilmoitukset, kaikki 5 tai 6 kohdan 
mukaiset kumoamispäätökset ja 
7 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on 
annettava yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 200
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a 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 edellyttäen, 
että
a) valmistajalla ei ole sidossuhteessa 
olevia yrityksiä ja että hänen uusien 
autojensa vuosittainen osuus on 
Euroopan unionissa 1 kohdassa 
vahvistetun arvon ja 1,5 prosentin 
eurooppalaisista markkinoista välillä, tai
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b) valmistajalla on sidossuhteessa olevia 
yrityksiä ja että hänen ja sidossuhteessa 
olevien yritysten uusien autojen 
vuosittainen osuus on yhteensä Euroopan 
unionissa 1 kohdassa vahvistetun arvon ja 
1,5 prosentin eurooppalaisista 
markkinoista välillä.
Sidossuhteessa olevat yritykset voivat 
pyytää komissiolta vaihtoehtoista 
tavoitearvoa, jossa edellytetään liitteessä I 
vahvistetun arvon sijasta vuoden 2006 
keskimääräisten päästöjen vähentämistä 
25 prosentilla, jos niiden vuosittainen 
EU:n uusien autojen osuus on yhdessä 
kaikkien muiden sidossuhteessa olevien 
yritysten kanssa 1 kohdassa vahvistetun 
arvon ja 1,5 prosentin eurooppalaisista 
markkinoista välillä. 

Or. de

Perustelu

Kun päästöjä edellytetään vähennettävän 25 prosentilla, erityisten mallien valmistajilta 
vaaditaan enemmän kuin perinteisten autokantojen valmistajilta. Ne pystyvät kuitenkin 
jatkamaan toimintaansa. Komission ehdotuksessa ei ole säädetty riittävästi sellaisten 
valmistajien erityistilanteesta, jotka tarjoavat vain erityisiä malleja mutta ovat kuitenkin niin 
suuria, että niihin ei voida soveltaa 9 artiklan 1 kohdan poikkeusta. Poolin muodostaminen ei 
auta tällaisia valmistajia, koska kilpailijat saisivat vihiä tulevien vuosien suunnitelmista.

Tarkistus 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Valmistaja voi anoa komissiolta lupaa 
täyttää liitteen I päästötavoitteen sijasta 
vaihtoehtoisen tavoitteen, joka on 
25 prosentin vähennys valmistajan 
keskipäästöistä vuonna 2006, sillä 
edellytyksellä, että:
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(a) siihen ei ole sidossuhteessa yrityksiä ja 
se vastaa 10 000-300 000 uudesta 
yhteisössä rekisteröitävästä 
henkilöautosta kalenterivuotta kohden; or
(b) siihen on sidossuhteessa yrityksiä, ja 
ne yhdessä vastaavat 10 000–
300 000 uudesta yhteisössä 
rekisteröitävästä henkilöautosta 
kalenterivuotta kohden.
Sidossuhteessa olevat yritykset voivat 
anoa komissiolta lupaa täyttää liitteessä I 
määritellyn niiden keskimääräisen 
päästötavoitteen sijasta vaihtoehtoisen 
tavoitteen, joka on 25 prosentin vähennys 
niiden yhteisistä keskimääräisistä 
päästöistä vuonna 2006, sillä 
edellytyksellä, että nämä sidossuhteessa 
olevat yritykset yhdessä minkä tahansa 
muiden sidossuhteessa olevien yritysten 
kanssa vastaavat 10 000-300 000 uudesta 
yhteisössä rekisteröitävästä 
henkilöautosta kalenterivuotta kohden.

Or. en

Perustelu

The Commission's proposal gives niche manufacturers (who make a narrow range of cars) 
targets that are unachievable and much tougher than their direct competitors. Their 
competitors, who either sell a wider range of cars or are part of a group, are not required to 
make the same level of effort even though they sell cars with similar CO2 emissions. The 
amendment allows niche manufacturers to choose a 25% minimum target. This is a very 
significant reduction in CO2 emissions compared to the industry average of 19%, and 
therefore results in a negligible impact on the environmental outcome.
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Tarkistus 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Ekoinnovoinnit

1. Tämän asetuksen 12 artiklan 
mukaisesti perustettu komitea tekee 
pyynnöstä päätöksen ekoinnovointien ja 
tekniikan avulla tapahtuneen 
hiilidioksidin vähenemisen toteamisesta.
2. Edellä 3 artiklan mukaiset valmistajat 
tai tekniikkaa valmistavat laitetoimittajat 
voivat hakea ekoinnovointien toteamista.
Hakemuksissa on oltava tekniikan avulla 
tapahtunutta hiilidioksidin vähenemistä 
koskevia tietoja, joiden on oltava 
riippumattoman elimen sertifioimia.
Direktiivin 2007/46 EY 41 artiklan 
mukaisesti nimetyt tutkimuslaitokset 
voivat toimia sertifioivina 
riippumattomina eliminä.
3. Ajoneuvotyyppeihin tai niiden 
versioihin standardivarusteena 
asennettavista ekoinnovoinneista saa 
hiilidioksidihyvityksiä tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa valvottaessa.
Valmistajan ekoinnovointihyvitysten 
kokonaismäärä rajataan 10 prosenttiin 
liitteen I mukaisesta valmistajan 
tavoitearvosta.
4. Tästä huolimatta testisyklin 
tarkistamista koskevaa työtä jatketaan 
samalla kun otetaan huomioon 
ekoinnovoinnit, jotta niiden hiilidioksidin 
vähentämispotentiaalista saataisiin 
pitkällä aikavälillä käsitys testisyklissä.
5. Kun direktiiviä tarkistetaan 1 artiklan 
mukaisesti, komissio esittää vaikutusten 
arvioinnin yhteydessä kattavan arvion 
ekoinnovointien avulla toteutuneesta 
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hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä 
varmistaakseen, että seuraavina vuosina 
valmistajan tavoitteiden saavuttamista 
arvioitaessa otetaan asianmukaisesti 
huomioon kaikki hiilidioksidia vähentävät 
toimenpiteet.
6. Tämän asetuksen 12 artiklan 
mukaisesti perustetun komitean on 
tarkastettava ekoinnovointia koskevan 
hakemuksen kattavuus ja tehtävä päätös 
ekoinnovointien huomioon ottamisesta 
laskelmissa kolmen kuukauden kuluessa 
hakemuksen jättämisestä. Komissio tekee 
komitealle asiaa koskevan ehdotuksen.
Hakija voi valittaa komissiolle komitean 
tekemästä päätöksestä kuukauden 
kuluessa tiedoksi saamisesta. Komission 
on saatettava valitus uudelleen 
käsiteltäväksi, ja komitean on käsiteltävä 
se ja tehtävä päätös kolmen kuukauden 
kuluessa. 
Komissio julkaisee kaikki ekoinnovointien 
laskelmissa huomioon ottamista koskevat 
päätökset Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. 

Or. de

Perustelu

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
1. Tämän asetuksen 12 artiklan 
mukaisesti perustettu komitea tekee 
pyynnöstä päätöksen ekoinnovointien ja 
tekniikan avulla tapahtuneen 
hiilidioksidin vähenemisen toteamisesta.
2. Edellä 3 artiklan mukaiset valmistajat 
tai tekniikkaa valmistavat laitetoimittajat 
voivat hakea ekoinnovointien toteamista. 
Hakemuksissa on oltava tekniikan avulla 
tapahtunutta hiilidioksidin vähenemistä 
koskevia tietoja, joiden on oltava 
riippumattoman elimen sertifioimia. 
Direktiivin 2007/46 EY 41 artiklan 
mukaisesti nimetyt tutkimuslaitokset 
voivat toimia sertifioivina 
riippumattomina eliminä.
3. Ajoneuvotyyppeihin tai niiden 
versioihin standardivarusteena 
asennettavista ekoinnovoinneista saa 
hiilidioksidihyvityksiä tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa valvottaessa. 
Ekoinnovointihyvitykset rajataan 
50 prosenttiin 1 kohdan mukaisesti 
todetusta hiilidioksidin vähenemisestä. 
Jäljempänä 12 artiklan mukaisesti 
perustettu komitea voi rajata ajallisesti 
yksittäisen tekniikan 
hiilidioksidihyvityksen voimassaolon ja 
ottaa sen tiettynä ajanjaksona laskelmissa 
huomioon alenevasti. Komitean on tällöin 
otettava huomioon tekniikan tila sekä 
autoteollisuuden erikoiset tuotantosyklit.
5. Tästä huolimatta testisyklin 
tarkistamista koskevaa työtä jatketaan 
samalla kun otetaan huomioon 
ekoinnovoinnit, jotta niiden hiilidioksidin 
vähentämispotentiaalista saataisiin 
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pitkällä aikavälillä käsitys testisyklissä.
6. Kun direktiiviä tarkistetaan 1 artiklan 
mukaisesti, komissio esittää vaikutusten 
arvioinnin yhteydessä kattavan arvion 
ekoinnovointien avulla toteutuneesta 
hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä 
varmistaakseen, että seuraavina vuosina 
valmistajan tavoitteiden saavuttamista 
arvioitaessa otetaan asianmukaisesti 
huomioon kaikki hiilidioksidia vähentävät 
toimenpiteet.
7. Tämän asetuksen 12 artiklan 
mukaisesti perustetun komitean on 
tarkastettava ekoinnovointia koskevan 
hakemuksen kattavuus ja tehtävä päätös 
ekoinnovointien huomioon ottamisesta 
laskelmissa kolmen kuukauden kuluessa 
hakemuksen jättämisestä. Komissio tekee 
komitealle asiaa koskevan ehdotuksen. 
Hakija voi valittaa komissiolle komitean 
tekemästä päätöksestä kuukauden 
kuluessa tiedoksi saamisesta. Komission 
on saatettava valitus uudelleen 
käsiteltäväksi, ja komitean on käsiteltävä 
se ja tehtävä päätös kolmen kuukauden 
kuluessa. Komissio julkaisee kaikki 
ekoinnovointien laskelmissa huomioon 
ottamista koskevat päätökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

Or. de

Perustelu

Tavoite: Oheislaitteiden tehokkuuden parantamiseen ja innovointeihin kannustaminen. 
Ainoastaan kiistatta hiilidioksidin vähentymiseen johtava tekniikka olisi katsottava 
ekoinnovoinniksi. Tämä voidaan varmistaa testauslaitoksen suorittamalla sertifioinnilla (jota 
sovelletaan jo nyt EU-tyyppihyväksynnässä). Ympäristön kannalta kunnianhimoisiin 
tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että vain 50 prosenttia standardivarusteina käytettävien 
ekoinnovointien avulla aikaan saadusta hiilidioksidin vähentymisestä kirjataan hyvitykseksi ja 
että hyvityksiä rajataan ajallisesti tai niitä voidaan myöntää alenevasti.
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Tarkistus 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
1. Ympäristöinnovaatiot ovat 
innovatiivisia autoihin sovellettavia 
tekniikoita, jotka todistettavasti 
vähentävät hiilidioksidipäästöjä 
riippumatta kuljettajan käyttäytymisestä, 
mutta jotka eivät kuvastu tai kuvastuvat 
riittämättömästi asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 mukaisissa 
hiilidioksidimittauksissa.
2. Tämän asetuksen 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu komitea päättää 
ympäristöinnovaatioita koskevista 
hakemuksista, myös tiettyyn tekniikkaan 
liittyvän hiilidioksidin tosiasiallisen 
vähentymisen osalta.
3. Ympäristöinnovaatiohakemuksen 
voivat esittää valmistajat tai kyseisen 
teknologian toimittajat. Hakemuksen 
perusteeksi on liitettävä tekniset tiedot 
kyseiseen tekniikkaan liittyvästä 
hiilidioksidin vähentymisestä. Kolmannen 
osapuolen on vahvistettava sellaiset tiedot. 
Sertifioinnin antavina kolmansina 
osapuolina voivat toimia direktiivin 
2007/24/EY 41 artiklan mukaisesti 
ilmoitetut elimet.
4. Tämän asetuksen mukaisessa 
valvonnassa ympäristöinnovaatioita on 
tarkasteltava luottojen pohjalta, joita on 
annettu innovaatioiden asentamiseen 
standardivarusteiksi ajoneuvotyyppeihin 
tai niiden versioihin. Tekniikkaan liittyvä 
luotto ei saa ylittää 75 prosenttia 
2 kohdan mukaisesti päätetystä 
tosiasiallisesta hiilidioksidin 
vähennyksestä. Asetuksen 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu komitea voi 
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rajoittaa luottojen voimassaoloa ajallisesti 
tai päättää, että näitä luottoja sovelletaan 
alenevasti tietyn ajanjakson aikana.

Or. en

Perustelu

The final Regulation should offer incentives to increase the efficiency of auxiliaries / 
components even if their CO2 benefit is not reflected in the CO2 measurement according to 
Regulation 715/2007. Only technologies that lead to real-world CO2 reductions beyond any 
doubt should be considered as eco-innovations, their impact having to be certified by a 
competent technical service such as those used in EU type approval.

Tarkistus 205
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
10 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2009 komissio esittää ehdotuksen 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
määriteltyjen kevyiden hyötyajoneuvojen 
sisällyttämisestä tähän asetukseen, 
määrittäen päästöjen keskimääräisen 
tason 175 g:ksi CO2/km alkaen 1 päivästä 
tammikuuta 2012 ja enintään 160 g:ksi 
CO2/km alkaen 1 päivästä tammikuuta 
2015.

Or. en

Perustelu

This Regulation also needs to include lighter trucks since the account for approximately 2% 
of the EU's total transport emissions. We do not want to repeat the same mistake as the US 
when they adopted the CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standards and the industry 
responded by turning more than half of all vehicles into lighter trucks (SUVs, pick-ups, vans).
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Tarkistus 206
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
10 artikla - 2 kohta – 1–2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2010 komissio arvioi päätöksen 
N:o 1753/2000/EY mukaisesti 
ilmoitettujen tietojen perusteella, onko 
uusien henkilöautojen massassa tapahtunut 
muutosta vuosina 2006–2009 ja onko tämä 
muutos yli vai alle 0. 

2. Vuonna 2010 komissio arvioi, onko 
uusien henkilöautojen jalanjäljessä
tapahtunut nollaa suurempi tai pienempi 
muutos vuosina 2006–2009. 

Jos uusien henkilöautojen massassa on 
tapahtunut muutosta, liitteessä I esitetty 
massan autonomista kasvua kuvaava luku 
korvataan niiden vuosittaisten muutosten 
keskiarvolla, joita massassa on tapahtunut 
kalenterivuosina 2006–2009.

Jos uusien henkilöautojen jalanjäljessä on 
tapahtunut muutos, liitteessä I esitetty 
jalanjäljen autonomista kasvua kuvaava 
luku muutetaan niiden vuosittaisten 
muutosten keskiarvoksi, joita jalanjäljessä
on tapahtunut kalenterivuosina 2006–2009.

Or. en

Perustelu

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2. The parameter should be based on 'footprint'.

Tarkistus 207
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla - 2 kohta – 1–2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2010 komissio arvioi päätöksen 
N:o 1753/2000/EY mukaisesti 
ilmoitettujen tietojen perusteella, onko 
uusien henkilöautojen massassa tapahtunut 
muutosta vuosina 2006–2009 ja onko tämä 
muutos yli vai alle 0. 

2. Vuonna 2016 komissio arvioi päätöksen 
N:o 1753/2000/EY mukaisesti 
ilmoitettujen tietojen perusteella, onko 
uusien henkilöautojen massassa tapahtunut 
muutosta vuosina 2006–2009 ja onko tämä 
muutos yli vai alle 0. 

Jos uusien henkilöautojen massassa on 
tapahtunut muutosta, liitteessä I esitetty 

Jos uusien henkilöautojen massassa on 
tapahtunut muutosta, liitteessä I esitetty 
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massan autonomista kasvua kuvaava luku 
korvataan niiden vuosittaisten muutosten 
keskiarvolla, joita massassa on tapahtunut 
kalenterivuosina 2006–2009.

massan autonomista kasvua kuvaava luku 
korvataan niiden vuosittaisten muutosten 
keskiarvolla, joita massassa on tapahtunut 
kalenterivuosina 2006–2015.

Or. en

Perustelu

The linear curve that gives the targets for 2012 is based on the total cars average weight.
Should the average weight change, the manufacturers would have less than two years to 
comply with the new targets which is not enough time as most models then are in the 
development or production phase.

Tarkistus 208
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  2 kohta – 1–2 alakohta2

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2010 komissio arvioi päätöksen 
N:o 1753/2000/EY mukaisesti 
ilmoitettujen tietojen perusteella, onko 
uusien henkilöautojen massassa tapahtunut 
muutosta vuosina 2006–2009 ja onko tämä 
muutos yli vai alle 0. 

2. Vuonna 2010 komissio arvioi, onko 
uusien henkilöautojen jalanjäljessä
tapahtunut nollaa suurempi tai pienempi 
muutos vuosina 2006–2009. 

Jos uusien henkilöautojen massassa on 
tapahtunut muutosta, liitteessä I esitetty 
massan autonomista kasvua kuvaava luku 
korvataan niiden vuosittaisten muutosten 
keskiarvolla, joita massassa on tapahtunut 
kalenterivuosina 2006–2009.

Jos uusien henkilöautojen jalanjäljessä on 
tapahtunut muutos, liitteessä I esitetty 
jalanjäljen autonomista kasvua kuvaava 
luku muutetaan niiden vuosittaisten 
muutosten keskiarvoksi, joita jalanjäljessä
on tapahtunut kalenterivuosina 2006–2009.

Or. en

Perustelu

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours 
heavier options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to 
weight reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in 
weight in the car-fleet, which is positive from safety point of view It will also give greater 
regulatory certainty as changes over time are expected to be less marked than with mass.
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Tarkistus 209
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio seuraa teknistä kehitystä, 
jotta moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksyntää koskevaa asetusta (EY) 
N:o 715/2007 voidaan tarvittaessa 
muuttaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

In Regulation 715/2007 and the implementing act (to be adopted) the Commission has 
already laid down all of the relevant issues it will review and which the Commission may 
introduce with regard to Euro 5 and Euro 6. This Article is therefore redundant.

Tarkistus 210
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio seuraa teknistä kehitystä, jotta 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää 
koskevaa asetusta (EY) N:o 715/2007 
voidaan tarvittaessa muuttaa.

3. Komissio seuraa teknistä kehitystä, jotta 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää 
koskevaa asetusta (EY) N:o 715/2007 
voidaan tarvittaessa muuttaa. Erityisesti 
komissio seuraa menettelyjä 
hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi ja 
mahdollisuuksia hiilidioksidipäästötestien 
sisällyttämisestä käytössä olevien 
ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuteen 
estämättä uusien ja vähemmän 
koeteltujen tekniikoiden (esim. akut ja 
polttokennot) nopeaa käyttöönottamista 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
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Or. en

Perustelu

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)

Tarkistus 211
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 kohta - 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti komissio esittää vuoteen 2010 
mennessä tarvittaessa ehdotuksia sen 
varmistamiseksi, että asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaiset 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevat menettelyt hyväksytään saman 
asetuksen 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti niin, että nämä menettelyt 
kuvastaisivat paremmin todellisia ajo-
olosuhteita ja että kaikki merkitykselliset 
ympäristöinnovaatiot sisältyvät niihin.

Or. en
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Tarkistus 212
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 kohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä ehdotuksen 
asetukseksi päästöjen keskimääräisen 
tason määrittämisestä; päästöt eivät 
missään tapauksessa saa ylittää 100 g:aa 
CO2/km, ja uuden autokannan on 
saavutettava tämä taso 1 päivään 
tammikuuta 2020 mennessä.
Ehdotusta edeltää kokonaisarvio 
vaikutuksista autoteollisuuteen ja siihen 
liittyviin teollisuudenaloihin samoin kuin 
tarkka kustannus–hyötyanalyysi, ja 
huomioon otetaan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi tehtyjen teknologisten 
innovaatioiden kehitys.

Or. en

Perustelu

The Commission will set the average emissions level when reviewing this Regulation. That 
level, which may not in any case exceed 100 g/km, will be established in the light of the 
development of technological innovations.

Tarkistus 213
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä ehdotuksen 
asetukseksi liitteessä I olevan 3 kohdassa 
määritellyn päästöjen keskimääräisen 
tason, joka uuden autokannan on 
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saavutettava 1 päivään tammikuuta 
mennessä, tarkistamisesta alaspäin, 
ottaen huomioon teknisen 
toteutettavuuden ja vuoden 2012 jälkeistä 
aikaa koskevien kansainvälisten 
sopimusten kehityksen.

Or. en

Perustelu

The second reduction target should be revised downward should it seem technologically 
feasible and necessary in the context of the international post-2012 agreements.

Tarkistus 214
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä ehdotuksen 
asetukseksi päästöjen keskimääräisen 
tason määrittämisestä; päästöt eivät 
missään tapauksessa saa ylittää 80 g:aa 
CO2/km, ja uuden autokannan on 
saavutettava tämä taso 1 päivään 
tammikuuta 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

This proposed medium term (2020) target is more ambitious than that agreed by Parliament 
on October 2007. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge 
increase in oil prices.
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Tarkistus 215
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio seuraa teknistä kehitystä ja 
ottaa tarvittaessa käyttöön 
hiilidioksidipäästöjä vastaavat rajat muille 
henkilöautoissa käytettäville 
energiamuodoille. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, on päätettävä 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 216
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a ja 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio varmistaa 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä myös, että 
uuden eurooppalaisen testisyklin 
tarkistaminen on saatu päätökseen ja että 
se kuvastaa paremmin todellisia ajo-
olosuhteita ja että ympäristöinnovaatiot 
otetaan merkitykselliseen testisykliin. 
3 b. Vuonna 2010 komissio arvioi, onko 
uusien henkilöautojen jalanjäljessä 
tapahtunut nollaa suurempi tai pienempi 
muutos vuosina 2006–2009.
Jos uusien henkilöautojen jalanjäljessä 
on tapahtunut muutos, liitteessä I esitetty 
jalanjäljen autonomista kasvua kuvaava 
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luku muutetaan niiden vuosittaisten 
muutosten keskiarvoksi, joita jalanjäljessä 
on tapahtunut kalenterivuosina 2006–
2009.

Or. en

Perustelu

The test-cycle is the core element in the regulation. It should be developed to reflect real 
conditions and to include possible emission reductions from so called eco-innovations. The 
mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives preference 
to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. The 
footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.

Tarkistus 217
Guido Sacconi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio varmistaa, että vuoteen 
2015 mennessä tämä asetus kattaa 
painoltaan kaikenlaiset autot.

Or. en

Perustelu

Some passenger cars have a reference mass exceeding the 2 840 kg maximum mass specified 
in Article 2(2) of the EURO 5/6 Regulation. An example for such a car is the Hummer H2 
with a kerb weight of 2 902 kg. Under the current proposal, these cars are exempt from the 
legislation. This loophole must be closed to avoid that an increase in very heavy SUVs puts 
the achievement of the EU fleet average target at risk.
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Tarkistus 218
Thomas Ulmer

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.

Or. en

Perustelu

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)
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Tarkistus 219
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tarkistaa vuoteen 2012 
mennessä polttoaineenkulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen 
nykyisin käytettävän testisyklin, jotta se 
kuvastaisi paremmin todellisen 
maantieajon synnyttämiä 
hiilidioksidipäästöjä. Tarvittavat 
toimenpiteet, joilla muutetaan tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 
12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The currently used test cycle does not adequately reflect real world CO2 emissions.
According to some estimates test cycle emissions are today, on average, 19% lower than real 
life emissions. For individual models, they are up to 45% lower. Europe’s test cycle must 
therefore be revised to measure more accurately real world emissions of CO2, as well as the 
impact of all technical measures to lower CO2 emissions, including the so-called ‘eco-
innovations’. Such a revision is also needed to give consumers better information about their 
fuel consumption and related costs.

Tarkistus 220
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä ehdotuksen 
määräykseksi, joka perustuu 
hyötyparametriin, joka ei liity painoon tai 
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muuhun polttoaineen kulutusta suoraan 
lisäävään ominaisuuteen. Tavoitteiden 
eriyttämisellä on kannustettava päästöjen 
vähentämiseen kaikissa ajoneuvoluokissa.

Or. en

Perustelu

Die Orientierung der Grenzwerte am Gewicht ist zwar für die Phase ab 2012 möglicherweise 
unabweisbar, da für andere Parameter keine ausreichenden Daten vorliegen. Langfristig 
sollten jedoch andere Parameter einbezogen werden, um die Gewichtsreduktion zu 
unterstützen. Viele Unternehmen haben Gewichtsreduktionen in den vergangenen Jahren als 
Teil ihrer Strategie, zu verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu kommen, 
integriert. Hier sollte die Verordnung so weit wie möglich weitere Anreize mit sich bringen.

Tarkistus 221
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio tarkastelee myös 
kertomuksessa parasta mahdollisuutta 
massan korvaamiseen muilla muuttujilla, 
kuten tilavuudella, istuimien 
lukumäärällä, maavertailulinjalla tai 
yhdistetyllä lähestymistavalla, ja ehdottaa 
tarvittaessa tässä asetuksessa säädettyjen, 
vuodesta 2020 sovellettavien raja-arvojen 
muuttamista. Komission on tällöin 
pyrittävä siihen, että rasitustaakan 
jakautuminen eri valmistajien kesken ei 
muutu.

Or. de

Perustelu

Raja-arvojen painottaminen massan mukaan vuodesta 2012 lähtien lienee vääjäämätöntä, 
koska muista muuttujista ei ole riittävästi tietoja. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin otettava 
mukaan muut muuttujat, millä tuetaan massan vähentämistä. Monet yritykset ovat 
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sisällyttäneet viime vuosina strategiaansa massan vähentämisen, jotta ajoneuvot kuluttaisivat 
vähemmän ja olisivat ympäristöystävällisempiä. Asetuksella olisi luotava mahdollisimman 
moninaisia kannustimia.

Tarkistus 222
Bogusław Sonik

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.

Or. en

Perustelu

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
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merkkimäärän.)

Tarkistus 223
Guido Sacconi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio arvioi vuonna 2017 
yhteisössä rekisteröityjen uusien 
ajoneuvojen keskimassan edeltävien 
viiden vuoden aikana (2012–2016). Se 
tarkistaa lukua M0 liitteessä I vastaavasti. 
Tarkistus toteutetaan sen jälkeen joka 
viides vuosi.
Tästä toimenpiteestä, jolla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
olennaisia osia, säädetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Changes in mass will continue to occur after the starting date of the legislation. But the AMI 
introduced by the European Commission only reflects changes over 2006-2009. A correction 
on average mass is needed in regular intervals to ensure that the EU fleet average target is 
met.

Tarkistus 224
Martin Callanan

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 
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suoraan tai epäsuorasti 
hiilidioksidipäästöjen kasvuun, komissio 
ilmoittaa tästä seikasta selvästi 
ehdotuksissaan Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, ja ilmentää mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia valmistajien tässä 
asetuksessa vahvistettujen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamiseen.

Or. en

Perustelu

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regualtions adversely affect the CO2 reduction target. The automotive 
industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 emissions.

Tarkistus 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Kuluttajatiedotus

Valmistajien on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
kaikissa direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, 
julisteissa, mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt eroavat kyseiselle 
henkilöautolle liitteessä I asetetusta 
päästötavoitteesta.

Or. de
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Perustelu

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 226
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Kuluttajatiedotus

Valmistajien on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
kaikissa direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, 
julisteissa, mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt eroavat kyseiselle 
henkilöautolle liitteessä I asetetusta 
päästötavoitteesta.

Or. en

Perustelu

Consumer information is already covered in the Labelling Directive 1999/94/EC which is 
currently being revised. Any modifications should be made to this Directive to avoid 
duplication of legislation.
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Tarkistus 227
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
kaikissa direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, 
julisteissa, mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt eroavat kyseiselle 
henkilöautolle liitteessä I asetetusta 
päästötavoitteesta.

Valmistajien on 1 päivästä tammikuuta 
2010 alkaen varmistettava, että kaikissa 
direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetuissa merkinnöissä, julisteissa, 
mainosjulkaisuissa ja -aineistossa 
mainitaan, missä määrin markkinoidun 
henkilöauton hiilidioksidipäästöt eroavat 
liitteen I mukaisesta päästötavoitteesta 
kyseiselle henkilöautolle. Huomattava 
osuus mainosten ja 
myynninedistämiskirjallisuuden 
kokonaistilasta on varattava näkyvälle, 
täsmälliselle ja helposti ymmärrettävälle 
tiedolle ajoneuvon 
hiilidioksiditehokkuudesta.
Komissio ottaa viimeistään [kuusi 
kuukautta tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeen] käyttöön standardoidun, 
säännöllisin väliajoin tarkistettavan, 
absoluuttisen ajoneuvon 
hiilidioksiditehokkuusmerkinnän 
12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
Tarra, jossa on yhteisön 
hiilidioksiditehokkuusmerkintä, on 
sijoitettava vuonna 1012 tai sen jälkeen 
yhteisössä myytävien kaikkien uusien 
ajoneuvojen takaikkunaan.

Or. en
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Tarkistus 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11. Valmistajien on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
kaikissa direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, 
julisteissa, mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt eroavat kyseiselle 
henkilöautolle liitteessä I asetetusta 
päästötavoitteesta.

11. Valmistajien on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
kaikissa direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, 
julisteissa, mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
ja sen hiilidioksidipäästöt eroavat 
kyseiselle henkilöautolle liitteessä I 
asetetusta päästötavoitteesta.

Or. en

Perustelu

It is easier for the consumer to understand the emissions performance by knowing the 
emission target of the specific type of car offered for sale and to what extend the car 
manufacturer managed to meet this objective.

Tarkistus 229
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
kaikissa direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, 
julisteissa, mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt eroavat kyseiselle 
henkilöautolle liitteessä I asetetusta 
päästötavoitteesta.

Valmistajien on 1 päivästä tammikuuta 
2010 alkaen varmistettava, että kaikissa 
direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetuissa merkinnöissä, julisteissa, 
mainosjulkaisuissa ja -aineistossa 
mainitaan, missä määrin markkinoidun 
henkilöauton hiilidioksidipäästöt eroavat 
liitteen I mukaisesta päästötavoitteesta 
kyseiselle henkilöautolle.  Vähintään 
20 prosenttia 6 artiklassa tarkoitetuissa 
mainosjulkaisuissa uusien autojen 
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edistämiseen omistetusta tilasta on 
käytettävä tiedon antamiseen kuluttajille 
komission hyväksymässä muodossa 
kunkin ajoneuvon polttoainetaloudesta ja 
hiilidioksidipäästöistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus reaffirms the position adopted by Parliament in October 2007.  It is essential that 
consumers should be given clear information, boldly presented, about the fuel economy and 
CO2 emissions of vehicles they may choose to purchase.

Tarkistus 230
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Tiedot kuljettajalle

Valmistajien, jotka hakevat 
tyyppihyväksyntää direktiivissä 2007/49 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti 
määritellyille M1 –luokan ajoneuvoille, on 
varustettava jokainen ajoneuvo 
polttoaineen kulutusta osoittavalla 
seurantalaitteella.

Or. en

Perustelu

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and 
the emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close 
this discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This 
can encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in 
real life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, 
reduction of NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and 
powertrain.
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Tarkistus 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

Toimenpiteet, joita tarvitaan 3 artiklan 
1 kohdan f a alakohdan 
täytäntöönpanoon ja joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
olennaisia osia, säädetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

The approval of eco-innovations at EU-level via comitology assures a harmonised approach.
Comitology is an established procedure under Community Law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend exisiting legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Tarkistus 232
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

Toimenpiteet, joita tarvitaan 3 artiklan 
1 kohdan f a alakohdan 
täytäntöönpanoon ja joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
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olennaisia osia, säädetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

The approval of Eco-innovations at EU-level via Comitology assures a harmonised approach.
Comitology is an established procedure under Community law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Tarkistus 233
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

Edellä 3 artiklan 1 kohdan (fa) alakohdan 
soveltamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä eli 
komitologiamenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

L’approbation des écotechnologies au travers de la comitologie assure une approche 
harmonisée. En effet, la comitologie est une procédure existante des lois communautaires.
Elle est régulièrement utilisée pour aboutir à des décisions communes de modifications des 
réglementations existantes ou pour introduire de nouvelles législations dans le cadre de 
compétence de la Commission  dans la construction des véhicules à moteur. Cet amendement 
clarifie l’utilisation de la procédure de comitologie.
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Tarkistus 234
Chris Davies

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 määritetään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen:

Permitted specific emissions of CO2 = 130
+ a × (M – M0)

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 125 + a × (F 
– F0), jossa: 

jossa: jossa:

M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6
Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 % Jalanjäljen autonominen kasvu (AFI) = 0 

%
a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Perustelu

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Tarkistus 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sallitut hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohden määritetään 
kullekin 1 päivänä tammikuuta 2012 
alkavana vuotena yhteisössä 
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kaavaa käyttäen: rekisteröitävälle uudelle henkilöautolle 
seuraavaa kaavaa käyttäen: 

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

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 120 + a × (F 
– F0), jossa: 

jossa: jossa: 

M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6
Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 % Jalanjäljen autonominen kasvu (AFI) =

0%
a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Perustelu

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Tarkistus 236
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vuonna 2012 sallitut hiilidioksidipäästöt 
mitattuina grammoina kilometriä kohden 
määritetään kullekin yhteisössä 
rekisteröitävälle uudelle henkilöautolle 
seuraavaa kaavaa käyttäen: 

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

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 120 + a × (M 
– M0), 

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

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

a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120

Or. en

Tarkistus 237
Jens Holm

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 määritetään 
kullekin 1 päivänä tammikuuta 2012 
alkavana vuotena yhteisössä 
rekisteröitävälle uudelle henkilöautolle 
seuraavaa kaavaa käyttäen: 

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

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 120 + a × (F 
– F0), jossa: 

jossa: jossa: 

M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 % Jalanjäljen autonominen kasvu (AFI) = 
0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Perustelu

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours 
heavier options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to 
weight reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in 
weight in the car-fleet, which is positive from safety point of view  It will also give greater 
regulatory certainty as changes over time are expected to be less marked than with mass.The 
slope should be as low as possible in order to stimulate reductions and to avoid perverse 
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incentives.

Tarkistus 238
Jorgo Chatzimarkakis

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 määritetään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen:

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

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

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

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 % Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Tarkistus 239
Adam Gierek

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 hiilidoksidipäästöt  = 130 + a  x (M 
– M0) [g/km]

jossa: jossa:
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M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)
M0 = 1289,0 x f M0 = kulloisenakin ajankohtana 

valmistetun henkilöauton keskimääräinen 
massa kilogrammoina (kg)

f = (1 + AMI)6
Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0228

Or. pl

Perustelu

On ekologiselta ja yhteiskunnalliselta kannalta tärkeää, että hiilidioksidipäästöiltään 
pienimpiä ja polttoainetta vähiten kuluttavia pikkuautoja voidaan tarjota jatkossakin 
kilpailukykyiseen hintaan. Valmistajien yksilöllisten päästötavoitteiden erottelemisella olisi 
lisäksi taattava, että pikkuautojen valmistajien ei tarvitse toteuttaa liiallisia teknisiä 
muutoksia, jotka johtaisivat suhteettomiin kustannuksiin ja jotka eivät saisi asiakkaiden 
hyväksyntää, koska ne kohottaisivat autojen loppuhinnat korkeiksi.

Tarkistus 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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 x f M0 = 1289, 0
f = (1 + AMI)6
Massan autonominen kasvu (AMI) = 0%
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it
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Perustelu

Imperativi ambientali e sociali esigono l’accessibilità economica delle piccole auto,le più 
virtuose in termini di CO2. Gli obiettivi specifici assegnati ai costruttori devono pertanto 
garantire che a quelli di piccole auto non sia imposto uno sforzo tecnologico iniquo,non 
sostenibile nei costi e,per il cliente, nel prezzo.La modifica di “a” (inclinazione 30%) e’ 
dunque necessaria.Si chiede poi di sopprimere l’aumento della massa (AMI) per garantire la 
certezza dell’obiettivo assegnato.

Tarkistus 241
Marie-Noëlle Lienemann

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 määritetään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen:

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

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (F 
– F0), jossa:

jossa: jossa:

M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki (akseliväli 
kertaa raideväli) neliömetreinä (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Perustelu

According to the Impact Assessment accompanying the Commission's Proposal, footprint is a 
more efficient parameter than weight (cf. table pp. 90-91 in SEC(2007)1723). In particular, 
weight introduces a perverse incentive to produce ever-heavier vehicles and not to implement 
weight-saving vehicle design. Therefore, Footprint should be introduced as a parameter. To 
keep smaller cars affordable, a lower slope (30%) is proposed.
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Tarkistus 242
Anders Wijkman

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 määritetään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen:

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

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 120 + a × (F 
– F0), jossa: 

jossa: jossa: 

M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 % Jalanjäljen autonominen kasvu (AFI) = 
0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Perustelu

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass. The 60% slope is as close as possible to 
the Commission proposal.

Tarkistus 243
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sallitut hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohden määritellään 

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

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 = 0,0230

Or. fr

Perustelu

Selon l’analyse d’impact de la proposition de la Commission, toute pente égale ou supérieure 
60% présenterait une forte in-équité en imposant une augmentation de prix plus importante 
sur les petits véhicules que sur les gros véhicules. Ceci mettrait en péril l’accessibilité par les 
clients de ces petits véhicules faiblement émetteurs de CO2. C’est pourquoi, une pente à 30% 
est plus équitable et plus efficace. De plus, il n’est pas nécessaire de considérer une AMI.

Tarkistus 244
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 1 kohta - viimeinen rivi

Komission teksti Tarkistus

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Perustelu

With weight as a utility parameter, the curve should be no steeper than 30% to avoid perverse 
incentives that would lead to an increase rather than a reduction in CO2 emissions.
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Tarkistus 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – viimeinen rivi

Komission teksti Tarkistus

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Perustelu

Komission 19. joulukuuta 2007 tekemän vaikutustenarvioinnin SEC(2007)1723 mukaan 
kilpailuun vaikutuksettomuus, kestävyys ja yhteiskunnallinen kestävyys toteutuvat parhaiten, 
kun massasta riippuva tavoitearvokäyrä kasvaa 80 prosenttia.

Tarkistus 246
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vuodesta 2013 vuoteen 2020 sallitut 
hiilidioksidipäästöt mitattuina grammoina 
kilometriä kohden määritetään kullekin 
yhteisössä rekisteröitävälle uudelle 
henkilöautolle käyttäen vuosien 2012 –
2020 ajoneuvokannan keskitavoitteiden 
vuosittaista lineaarista keskiarvoa. 
Vuosittaisen keskiarvon eriyttäminen 
perustuu ajoneuvon jalanjälkeen ja 
40 prosentin kulmakertoimeen. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joilla tavoite 
eriytetään ja joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 1 päivään tammikuuta 2012 
mennessä 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 247
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Vuodesta 2021 vuoteen 2025 sallitut 
hiilidioksidipäästöt mitattuina grammoina 
kilometriä kohden määritetään kullekin 
yhteisössä rekisteröitävälle uudelle 
henkilöautolle käyttäen vuosien 2020 –
2025 ajoneuvokannan keskitavoitteiden 
vuosittaista lineaarista keskiarvoa. 
Vuosittaisen keskiarvon mahdollinen 
eriyttäminen perustuu ajoneuvon 
jalanjälkeen ja enintään 40 prosentin 
kulmakertoimeen. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joilla tavoite 
eriytetään ja joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 1 päivään tammikuuta 2020 
mennessä 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 248
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sallitut hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohden kullekin 
uudelle henkilöautolle, ja perustuen 
ainoastaan moottoriteknologiaan, ovat 
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seuraavat:
– 130 g vuonna 2015
– 110 g vuonna 2020
– 95 g vuonna 2025
– 75 g vuonna 2030.
Nämä tavoitteet olisi tarkistettava viiden 
vuoden välein komission tekemän 
vaikutustenarvioinnin jälkeen.

Or. en

Perustelu

Clear and ambitious targets should be set already to enable car manufacturers to develop 
new models accordingly. Moreover, regular impact assessment studies and reviews should be 
carried out to adapt the targets to new technological development.

Tarkistus 249
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohdan kaavaa 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 
alkavana vuonna ja kunakin sitä 
seuraavana vuonna korvaamalla ”120” 
arvolla ”80”. 
Edellä olevaa 1 kohdan kaavaa 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2025 
alkavana vuonna ja kunakin sitä 
seuraavana vuonna korvaamalla ”80” 
arvolla ”60”. 

Or. en

Perustelu

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions.
An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 g CO2/km as from 2025 
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is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing the CO2 emissions 
from cars.

Tarkistus 250
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ympäristöinnovaatioiden avulla olisi 
saavutettava hiilidioksidipäästöjen 
lisävähennyksiä jokaisen uuden 
henkilöauton osalta seuraavasti:
– 10 g vähennys vuonna 2015
– 20 g vähennys vuonna 2020
– 25 g vähennys vuonna 2025
– 30 g vähennys vuonna 2030.

Or. en

Perustelu

Compulsory ecological innovations should enable further reductions.

Tarkistus 251
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohdan kaavaa 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 
alkavana vuonna ja kunakin sitä 
seuraavana vuonna käyttäen arvoa ”80” 
sallittuna keskimääräisenä 
hiilidioksidipäästönä.

Or. en
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Perustelu

It is important that the industry be set now a medium term (2020) target to enable it to plan to 
achieve the reductions required at the least possible cost.  The target value proposed of 80 g 
CO2/km is more ambitious than that agreed by Parliament on October 2007 in recognition of 
the very much more progressive stance now being taken by the industry and the pressure for 
change being exerted by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Tarkistus 252
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohdan kaavaa 
sovelletaan vuosina 2020-2024, nämä 
vuodet mukaan luettuna, korvaamalla 
ilmaus ”kunakin vuonna 2012–2019, 
nämä vuodet mukaan luettuina” 
ilmaisulla ”kunakin vuonna 2020-2024, 
nämä vuodet mukaan luettuina”, ja arvo 
”120” arvolla ”80”. 

Or. en

Perustelu

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Tarkistus 253
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohdan kaavaa 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 
alkavana vuonna ja kunakin sitä 
seuraavana vuonna korvaamalla ”130” 
arvolla ”95” ja tarkistamalla muuttujan 
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"a" arvoa valmistajien välisen 
ponnistusten jaon mukaiseksi. Komissio 
ehdottaa vuonna 2012 tätä toimenpidettä, 
jolla on tarkoitus muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin olennaisia osia, ja 
siitä päätetään 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

A second reduction-step should be introduced into the regulation immediately to encourage 
innovation in the automotive sector to and to ensure that lower carbon technologies are 
brought to the market to meet the Union’s wider CO2 reduction targets. A target of 95g 
CO2/km is needed to drive innovation and accelerating the pace of technological change.

Tarkistus 254
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kukin valmistaja varmistaa, että 
1 päivänä tammikuuta 2020 alkavana 
vuonna ja kunakin sitä seuraavana 
vuonna vähintään kahdeksan prosenttia 
sen valmistamista kaikista henkilöautoista 
on päästöttömiä ajoneuvoja. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi valmistajat 
voivat käyttää hyväksi 5 artiklan 
1 a kohdassa säädettyjä ryhmittymistä 
koskevia määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.
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Tarkistus 255
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite I - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohdan kaavaa 
sovelletaan vudesta 2025 alkaen 
korvaamalla ilmaus ”kunakin vuonna 
2020–2024, nämä vuodet mukaan 
luettuina” ilmaisulla ”kunakin vuonna 
alkaen vuodesta 2025”, ja arvo ”80” 
arvolla ”60”. 

Or. en

Perustelu

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Tarkistus 256
Martin Callanan, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a
Äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavat ajoneuvot
Jokaista 3 artiklassa määriteltyä, 
äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa autoa, joka rekisteröidään 
Euroopan unionissa kulloisenakin 
kalenterivuonna, painotetaan seuraavan 
aikataulun mukaisesti moninkertaisesti 
laskettaessa autonvalmistajien 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
kyseiselle vuodelle:
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2012: 10-kertaisesti
2013: 7-kertaisesti
2014: 4-kertaisesti
2015: 2-kertaisesti
Kertoimen soveltaminen päättyy 
1. tammikuuta 2016.

Or. en

Perustelu

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In their initial production phases, these technologies will 
carry a very significant cost premium and these vehicles will be available in relatively low 
volume. To encourage continued investment in their rapid commercialisation, an interim 
system of legislative super-credits for ultra low carbon vehicles should form part of the 
proposed regulation.

Tarkistus 257
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
Liite II - osa A - 1 kohta - johdantokappale

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:

Or. en

Perustelu

To be in line with Article 6, paragraph 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid market distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.
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Tarkistus 258
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
Liite II - osa A - 1 kohta - johdantokappale

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:

Or. en

Perustelu

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Tarkistus 259
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
Liite II - osa A - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vuodelta, joka alkaa 1. tammikuuta 
2016 ja kultakin seuraavalta vuodelta 
jäsenvaltioiden on kerättävä alueellaan 
rekisteröidyistä uusista päästöttömistä 
autoista 1 kohdassa lueteltujen tietojen 
lisäksi tiedot päästöttömien ajoneuvojen 
polttoaineen tuotantoon liittyvistä 
hiilidioksidipäästöistä (g/km).

Or. en

Perustelu

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels 
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for zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Tarkistus 260
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa A – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen on vastattava henkilöauton 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa olevia 
tietoja. Jos 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
ilmoitetaan sekä vähimmäis- että 
enimmäismassa, jäsenvaltioiden on tämän 
asetuksen soveltamiseksi käytettävä 
yksinomaan enimmäismassaa.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen on vastattava henkilöauton 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa olevia 
tietoja. Jos 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
ilmoitetaan sekä vähimmäis- että 
enimmäismassa, jäsenvaltioiden on tämän 
asetuksen soveltamiseksi käytettävä 
yksinomaan enimmäismassaa. Kun on kyse 
kahta polttoainetta (bensiini/kaasu) 
käyttävistä ajoneuvoista, joiden 
vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on 
mainittu erityiset hiilidioksidipäästöluvut 
molempien polttoainetyyppien osalta, 
jäsenvaltioiden on käytettävä yksinomaan 
kaasua koskevaa arvoa. 

Or. it

Perustelu

Secondo dati ufficiali i veicoli a doppia alimentazione sono quasi esclusivamente utilizzati 
nella opzione a gas. Occorre poi promuovere l'uso di combustibili gassosi alternativi alla 
benzina per ridurre i livelli di CO2 e diversificare l'approvvigionamento energetico.
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Tarkistus 261
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa A – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jos ajoneuvo rekisteröidään 
ensimmäistä kertaa yhteisössä direktiivin 
2007/46/ETY 24 artiklan mukaisen 
yksittäishyväksynnän perusteella, 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot otetaan 
yksittäishyväksyntätodistuksesta tai sen 
liitteistä. Kun on kyse kahta polttoainetta 
(bensiini/kaasu) käyttävistä ajoneuvoista, 
joiden yksittäishyväksyntätodistuksessa tai 
sen liitteissä on mainittu erityiset 
hiilidioksidipäästöluvut molempien 
polttoainetyyppien osalta, jäsenvaltioiden 
on käytettävä yksinomaan kaasua 
koskevaa arvoa, jos tämä on mitattu 
asetuksen (EY) 715/2007 tai YK:n 
Euroopan talouskomission säännön 
N:o 115 mukaisesti. 

Or. it

Perustelu

Si indicano i riferimenti amministrativi nel caso i veicoli riportino un'omologazione nazionale 
che non prevede un certificato europeo di conformità (come concesso dalla Direttiva 
2007/46/CE).I metodi di misura e di certificazione delle emissioni di CO2 sono equivalenti 
nel regolamento ONU e in quello CE.

Tarkistus 262
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
Liite II - osa A - 3 kohta - johdantokappale

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:

Or. en

Perustelu

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Tarkistus 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
Liite II - osa A - 3 kohta - d alakohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin uuden henkilöautotyypin kunkin 
version kunkin variantin osalta:

(d) kunkin uuden henkilöautotyypin kunkin 
variantin kunkin version osalta:

Or. en

Perustelu

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Tarkistus 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
Liite II - osa B - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin uuden henkilöautotyypin kunkin 
version kustakin variantista on kerättävä 
tiedot ensirekisteröityjen henkilöautojen 
lukumäärästä, ajoneuvojen massasta, 

4. Kunkin uuden henkilöautotyypin kunkin 
variantin kustakin versiosta on kerättävä 
tiedot ensirekisteröityjen henkilöautojen 
lukumäärästä, ajoneuvojen massasta, 



AM\728751FI.doc 195/199 PE407.904v01-00

FI

hiilidioksidipäästöistä ja ”jalanjäljestä”. hiilidioksidipäästöistä ja auton 
”jalanjäljestä”.

Or. en

Perustelu

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Tarkistus 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a
Menetelmä ekoinnovointien 
päästövähennyspotentiaalin 
määrittämiseksi
1. Komissio perustaa 
asiantuntijakomitean ('ekoinnovointien 
arviointikomitea'), joka koostuu asiaa 
käsittelevien komission yksiköiden
edustajista ja joka päättää pyynnöstä 
valmistajien erityisten 
hiilidioksidipäästöjen 
päästövähennyspotentiaalin 
määrittämisestä. Komitea voi tukeutua 
työssään ulkoisiin asiantuntijoihin, ja se 
raportoi neljännesvuosittain 12 artiklan 
mukaisesti perustetulle komitealle.
2. Ekoinnovointien arviointikomitea 
järjestää niin tarpeelliseksi katsoessaan 
neljännesvuosittain kuulemisia teknisten 
toimien erityisen 
päästövähennyspotentiaalin 
tunnustamisesta, ja tekee päätökset 
vastaavista pyynnöistä. Komitean 
tekemiin päätöksiin voidaan hakea 
muutosta.
3. Jotta toimet voidaan ottaa huomioon 
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tietyn valmistajan erityisiä 
päästötavoitteita määritettäessä,
a. niiden on edistettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
mitattavissa olevalla tavalla, 
b. ne on kohdennettava yksiselitteisesti 
tietyn ajoneuvotyypin tai kyseisen tyypin 
ajoneuvojen määritellyn lukumäärän 
hiilidioksidipäästöihin, 
c. ne eivät ole tarpeen direktiivin 
2007/46/EY mukaisen tyyppihyväksynnän 
tai EU:n muun lainsäädännön mukaisten 
vaatimusten nojalla, ja
d. niiden on vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjä tavalla, jota ei 
havaita testimenetelmässä. 
4. Ekoinnovointien huomioon ottamista 
pyytävien autonvalmistajien on 
toimitettava luotettavat tiedot seuraavista 
kohdista: 
a. toimesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiset 
(hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuina), 
b. todisteet, että toimea ei edellytetä 
tyyppihyväksyntää varten, 
c. todisteet, että toimen vaikutukset eivät 
ilmene tyyppihyväksynnässä kartoitetuissa 
käyttö- tai päästöarvoissa tai että 
vaikutukset ilmenevät niissä 
riittämättömästi, 
d. kuvaus siitä, korreloivatko toimen 
vaikutukset ajoneuvon painon kanssa ja 
missä määrin, vai ovatko vaikutukset 
kaikkiin ajoneuvoihin samoja painosta 
riippumatta.
5. Kun valmistaja hakee tietylle 
kalenterivuodelle oikaisua erityiseen 
päästötavoitteeseen, hänen on 
toteuttamansa toimen tunnustettujen 
kasvihuonekaasujen vähenemisen ohella 
esitettävä ehdotus siitä, miten nämä 
vähennykset voidaan kohdentaa 
yksittäisiin tyyppeihin tai jopa valmistajan 
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koko ajoneuvo-ohjelmaan. 
6. Väitetylle hiilidioksidin tai 
kasvihuonekaasujen 
vähentämispotentiaalille on saatava 
riippumattoman elimen varmennus. 
Riippumattoman elimen on: 
a. oltava luotettava ja tarkastustoiminnan 
saralla tunnustettu laitos, 
b. taattava puolueettomuus ja 
autotekniikan alan asiantuntemus 
kasvihuonekaasuja vähentäviä toimia 
arvioitaessa. Näitä tehtäviä hoitamaan 
hyväksytään kaikki laitokset, jotka on 
ilmoitettu direktiivin 2007/46/EY 
41 artiklan mukaisesti. 
7. Toimesta aiheutuvien erityisten 
hiilidioksidin tai kasvihuonekaasujen 
vähenemisen perusteella on 
riippumattoman laitoksen antamassa 
todistuksessa todennettava, että seuraavat 
näkökohdat on tarkastettu:
a. toimesta aiheutuvat tekniset vaikutukset 
kasvihuonekaasupäästöihin 
(hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuina),
b. valmistajan ja/tai laitetoimittajan 
antamien tietojen luotettavuus,
c. mahdolliset yhteisvaikutukset (myös 
tasapainottavat) muiden sellaisten toimien 
kanssa, jotka havaitaan 
tyyppitestauksessa, tai muiden sellaisten 
toimien kanssa, joiden huomioon 
ottamista on jo haettu tai joiden 
huomioon ottamiseen on jo suostuttu,
d. ajotavan vaikutukset 
päästövähennyksiin, jotka saavutetaan 
toimen avulla realistisissa olosuhteissa, 
e. toimen kohteena olevia 
ajoneuvotyyppejä, niiden 
rekisteröintimääriä ja tästä valmistajan 
keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin 
koituvia vaikutuksia koskevien tietojen 
luotettavuus. 
7.1 Tämän asetuksen 12 artiklan 
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mukaisesti perustetun komitean on 
tarkastettava ekoinnovointia koskevan 
hakemuksen kattavuus ja tehtävä päätös 
ekoinnovointien huomioon ottamisesta 
laskelmissa kolmen kuukauden kuluessa 
hakemuksen jättämisestä. Komissio tekee 
komitealle asiaa koskevan ehdotuksen. 
Hakija voi valittaa komissiolle komitean 
tekemästä päätöksestä kuukauden 
kuluessa tiedoksi saamisesta. Komission 
on saatettava valitus uudelleen 
käsiteltäväksi, ja komitean on käsiteltävä 
se ja tehtävä päätös kolmen kuukauden 
kuluessa. Komissio julkaisee kaikki 
ekoinnovointien laskelmissa huomioon 
ottamista koskevat päätökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 
8. Kun kalenterivuodelle anottuun 
täydennyshakemukseen on suostuttu, ja 
toimia ei ole tällä välin määrätty 
tyyppitestausmenetelmässä tai muiden 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhteydessä sitoviksi, seuraavina vuosina 
huomioon ottamiseen suostutaan, kunhan 
saadaan osoitus toimen kohteena olevista 
ajoneuvotyypeistä, niiden 
rekisteröintimääristä sekä vaikutuksista, 
joita tästä koituu valmistajan 
keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin.
9. Autojen laitetoimittajat voivat hakea 
todistusta yksittäisten toimien 
hiilidioksidin tai kasvihuonekaasujen 
vähentämispotentiaalista, jos ne 
toimittavat vastaavat osoitukset ja 
asiantuntevan kolmannen osapuolen 
myöntämät sertifikaatit tämän liitteen 
3 kohdan a–d alakohdan, 4 kohdan a–d 
alakohdan ja 7 kohdan a–d alakohdan 
mukaisesti. 
10. Jos valmistaja viittaa huomioon 
ottamista koskevassa hakemuksessaan 
tiettyyn toimeen, jota varten 
laitetoimittajalle on jo tunnustettu 
vähentämispotentiaali, valmistajan on 
esitettävä pelkästään tämän liitteen 
5 kohdan mukaiset todisteet ja 
asiantuntevan kolmannen osapuolen 
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myöntämät sertifikaatit tämän liitteen 
7 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tunnustettaviksi kelpaavat ainoastaan ne toimet, joista koituu nykyisiin vaatimuksiin 
verrattuna ylimääräistä, mitattavissa olevaa etua. Tekninen todistustaakka kuuluu hakijalle, 
poliittinen vastuu taas komissiolle. Kaikille tiedoille on saatava sertifiointi asiantuntevalta 
kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus suorittaa testejä tyyppihyväksyntää koskevassa 
menettelyssä. Kun toimi on tunnustettu ekoinnovoinniksi, on sen jälkeen vuosittain 
tarkastettava ainoastaan ne tekijät, jotka muuttuvat valmistajan eri mallien 
rekisteröintimäärissä tapahtuvien muutosten myötä.
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