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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.



PR\722785FI.doc 3/14 PE406.014v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................13

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla



PE406.014v01-00 4/14 PR\722785FI.doc

FI



PR\722785FI.doc 5/14 PE406.014v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0856),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0022/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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 

(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 
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työpaikkojen syntyä. mahdollisuutta sisällyttää 
ekoinnovointitoimia testimenettelyjen 
tarkistamiseen asetuksen 715/2007 14 
artiklan 3 kohdan nojalla.

Or. it

Perustelu

Tällaisten toimien tarpeellisuus tunnustetaan, ja komissiota pyydetään ottamaan ne huomioon 
testimenettelyjen tarkistamisessa.

Tarkistus 2

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 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. it
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Perustelu

On tärkeää kanavoida kyseiset varat autoteollisuuden tutkimus- ja innovointitoimintaan.

Tarkistus 3

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 95 g 
CO2/km 1 päivästä tammikuuta 2020 
alkaen.

Or. it

Perustelu

Myös autoteollisuus on sisällytettävä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
kokonaistavoitteisiin. Ehdotetaan, että keskimääräiset päästöt olisivat enintään 95 g:n / CO2
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tasolla vuodesta 2020 alkaen, sen mukaisesti mitä parlamentti päätti 24. lokakuuta 2007 
antamassaan päätöslauselmassa yhteisön strategiasta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1-
luokan moottoriajoneuvoihin 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. it

Perustelu

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

Tarkistus 5

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 

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 
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mukaisesti. mukaisesti.

1 tammikuuta 2020 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta 
henkilöautojen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt määritetään 
10 artiklan mukaisen tarkistamisen 
perusteella.

Or. it

Perustelu

Komissio määrittää keskimääräisen päästötavoitteen tätä asetusta tarkistaessaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Liikapäästömaksuista kertyviä summia 
olisi pidettävä Euroopan unionin 
talousarvioon otettavina tuloina ja ne olisi 
käytettävä sellaisen tutkimustoiminnan 
lisäämiseen, jolla tuetaan ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
pyrkivien teknologisten innovaatioiden 
kehittämistä ja täysin päästöttömien 
ajoneuvojen kehittämistä.

Or. it

Perustelu

On tärkeää kanavoida kyseiset varat autoteollisuuden tutkimus- ja innovointitoimintaan.
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Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) kaikkien uusien henkilöautojen 
keskimääräinen massa yhteisössä 
edellisenä kalenterivuonna.

Or. it

Perustelu

Ehdotetaan, että julkistetaan myös kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräinen massa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
10 artikla - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tarkistaa 30 päivään 
kesäkuuta 2016 mennessä sekä sen 
jälkeen joka kolmas vuosi 30 päivään 
kesäkuuta mennessä liitettä I, jotta 
massaa kuvaava luku M0 on keskiarvo 
niiden uusien henkilöautojen kolmen 
viimeisen kalenterivuoden 
keskimääräisestä massasta, joiden 
keskimääräinen massa on julkaistu 
8 artiklan 1 kohdan d a alakohdan 
mukaisesti. Tarkistus tulee voimaan 
seuraavana vuonna 1 päivänä 
tammikuuta.
Tästä toimenpiteestä, jolla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
olennaisia osia, säädetään 12 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. it
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Perustelu

Komissio voi tarkistaa liitettä I joka kolmas vuosi komitologiamenettelyn mukaisesti uusien 
henkilöautojen keskimääräisen massan kehityksen perusteella.

Tarkistus 9

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 95 g:aa, 
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. Päästöjen 
keskimääräistä tasoa määrittäessään 
komissio ottaa huomioon kansainvälisiin 
sopimuksiin liittyvän kehityksen vuoden 
2012 jälkeisellä ajalla.
Lisäksi komissio arvioi mahdollisuutta 
päästä eroon nykyisestä erosta niiden eri 
keinojen välillä, joilla tavoitteeseen 
pyritään, etenkin mitä tulee 
moottoriajoneuvoja koskeviin ja muihin 
täydentäviin toimiin.

Or. it

Perustelu

Komissio määrittää keskimääräisen päästötason tätä asetusta tarkistaessaan. Kyseinen taso, 
joka ei missään tapauksessa saa ylittää 95 g/km, vahvistetaan ottaen huomioon teknologisten 
innovaatioiden kehitys ja kansainvälisten neuvottelujen tulos. Esittelijä toivoo, että vuoden 
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2020 jälkeen komissio hylkää nykyisen eron täydentävien toimien ja moottoriajoneuvojen 
kehitykseen liittyvien toimien välillä.

Tarkistus 10

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.

1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
henkilöautojen keskimääräisistä 
hiilidioksidipäästöistä kuluttajille 
toimitettavista tiedoista säädetään 
direktiivissä 1999/94/EY.

Or. it

Perustelu

Direktiivi 1999/94/EY on soveltuvin kehys kuluttajille toimitettavien tietojen sääntelyssä.
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PERUSTELUT

Asetusehdotus, jossa määritetään uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästövaatimukset, on 
osa kunnianhimoisempaa strategiaa, jossa EU sitoutuu määrätietoisesti ja yksimielisesti 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Tieliikenne on toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja EU:ssa ja se vastaa yli 
kahdestatoista prosentista kaikista hiilidioksidipäästöistä, ja ennen kaikkea se on ala, jolla 
päästöt vain lisääntyvät. Autoteollisuuden teknologian ansiosta toteutunut huomattava edistys 
ei kuitenkaan ole riittänyt neutralisoimaan liikenteen ja ajoneuvokoon kasvun vaikutusta. 

Tämän asetuksen laatimiseen johtaneet syyt ovat kaikkien tiedossa. Jo vuonna 1998 
komission ja autoteollisuuden väliset vapaaehtoiset sopimukset myötävaikuttivat osaltaan 
hiilidioksidin vähenemiseen 13,5 prosentilla vuoteen 1995 verrattuna, vaikka niitä pidettiin 
riittämättöminä tarvittavien tulosten saavuttamiseen. Helmikuussa 2007 komissio ehdotti, että 
hyväksyttäisiin kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa keskityttäisiin kahteen elementtiin: 
päästöjen vähennykset, jotka saavutetaan ajoneuvoteknologiaa parantamalla, jotta voidaan 
saavuttaa uuden autokannan keskimääräisten päästöjen tavoite 130 g CO2/km, sekä 
lisävähennys 10 g CO2/km muilla teknisillä parannuksilla ja lisäämällä biopolttoaineiden 
käyttöä vuoteen 2012 mennessä. Lokakuussa 2007 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, 
jossa suhtauduttiin myönteisesti kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan periaatteessa mutta 
jossa ajettiin kunnianhimoisempia tavoitteita ja pitempiä määräaikoja: päästötason 
vähentäminen 125 g:aan CO2/km vuoteen 2015 mennessä ja pitkän aikavälin tavoite 95 g 
CO2/km vuoteen 2020 mennessä sekä toivottavasti 70 g CO2/km vuoteen 2025 mennessä.

Nykyisessä asetusehdotuksessa toistetaan edellisen tiedonannon henki ja tavoitteet, etenkin 
mitä tulee tavoitteisiin, määräaikoihin ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan käyttämiseen. 
Lisäksi siinä säädetään erityistavoitteen jakamisesta kullekin valmistajalle "massa"-
hyötyparametrin mukaisesti. Jos asetettuja tavoitteita ei saavuteta, ehdotuksessa säädetään 
seuraamuksista, jotka lasketaan perusmäärälle, joka kasvaa vuodesta 2012 alkaen. Lisäksi 
säädetään poikkeusjärjestelyistä niiden valmistajien osalta, joiden tuotanto on enintään 10 000 
myytyä yksikköä EU:ssa. Niille kuitenkin määrätään tilapäinen erityistavoite, joka 
neuvotellaan komission kanssa. Lopuksi, ehdotuksessa annetaan valmistajille mahdollisuus 
muodostaa ryhmittymiä ja sillä tavoin saavuttaa tavoitteet yhdessä.

Esittelijä on yleisesti ottaen tyytyväinen asetusehdotukseen kokonaisuutena, ja erityisesti hän 
tukee sen aihetta, tavoitteita ja päämääriä. Hän katsoo, että myös autoteollisuus on otettava 
mukaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kokonaistavoitteisiin, vaikkakin hän tunnustaa 
sen erityispiirteet (kuljettajakäyttäytyminen, autokannan uudistaminen, infrastruktuuria 
koskevat edellytykset). Näin ollen hyväksyessään komission vahvistamat tavoitteet ja 
aikataulut esittelijä pitää kuitenkin ensisijaisena palata parlamentin kantaan pitkän aikavälin 
tavoitteista ja ehdottaa, että keskimääräiset päästöt olisivat enintään 95 g:n / CO2 tasolla 
vuoteen 2020 mennessä. Komissio määrittää täsmällisen tavoitteen – jonka esittelijä toivoo 
muodostuvan kunnianhimoisemmaksi – asetuksen tarkistamisen yhteydessä, joka tehdään 
vuoteen 2014 mennessä ja jota edeltää vaikutusten kokonaisarviointi, johon liittyy 
taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten analyysi koko tuotantoketjussa.
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Esittelijä tukee kokonaisvaltaisen lähestymistavan valintaa järjestelmän alullepanovaiheessa; 
hän kuitenkin ihmettelee, eikö olisi parempi antaa autoteollisuuden itse päättää 
erityistavoitteiden saavuttamista koskevista edellytyksistä. Sen, saavuttaako autoteollisuus 
omat tavoitteensa teknisillä parannuksilla, täydentävillä toimilla vai muilla toimilla, ei pitäisi 
kuulua lainsäätäjien käymään keskusteluun, edellyttäen että kyseiset tavoitteet ovat 
mitattavissa ja että niitä voidaan arvioida nykyisillä ja tulevilla testeillä. Esittelijä pyytää näin 
ollen komissiota arvioimaan mahdollisuutta poistaa pitkällä aikavälillä nykyinen ero 
täydentävien toimien ja moottoriajoneuvoja koskevien toimien väliltä. 

Samaten esittelijä tukee hyötyparametrin valintaa: ehdotuksessaan komissio on valinnut 
parametriksi massan, joka komission sanoin "korreloi riittävällä tavalla tämänhetkisten 
päästöjen kanssa, mikä johtaisi todenmukaisempiin ja kilpailun kannalta puolueettomampiin 
tavoitteisiin, ja toiseksi siksi, että massaa koskevat tiedot ovat helposti saatavilla". Komissio 
ei kuitenkaan automaattisesti jätä pois mahdollisuutta käyttää toista parametriä. Ehdotuksessa 
se pitää suotavana, että "tietoja olisi kuitenkin kerättävä myös toisesta ns. hyötyparametristä 
eli "jalanjäljestä" (akseliväli kertaa raideväli)". Lokakuussa antamassaan päätöslauselmassa 
parlamentti hylkäsi suurella enemmistöllä massaparametrin ja kannatti jalanjälkivaihtoehtoa. 
Esittelijä on tietoinen, että ympäristönäkökohdan kannalta jalanjälkiparametri antaa 
suuremmat takuut, koska se on vähemmän altis ei-toivotuille vaikutuksille (massan 
lisääminen pienemmän vähentämistavoitteen saamiseksi).
Tässä vaiheessa esittelijä ei esitä komission ehdotukseen yhtään tarkistusta hyötyparametrin 
muuttamisesta, mutta varaa oikeuden tarkastella kantaansa uudelleen lainsäädäntömenettelyn 
myöhemmissä vaiheissa.

Mitä tulee liikapäästömaksuihin, esittelijä ehdottaa niiden käyttämistä sekä vaiheittaiseen 
tutkimustyöhön (esim. puhtaita ja energiatehokkaita lämpövoimakoneita koskevat teknologiat, 
integroidut turvajärjestelmät) että läpimurtoteknologioihin (esim. vety ja polttokennot, 
ladattavien hybridien kehittäminen, toisen sukupolven biopolttoaineet).

Mitä tulee kysymykseen seuraamuksista, joita sovelletaan, jos asetettua tavoitetta ei ole 
saavutettu, esittelijä on samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, vaikkakin hän ilmaisee 
halukkuutensa arvioida ratkaisuja, jotka tekisivät järjestelmästä joustavamman sen 
ensimmäisessä soveltamisvaiheessa (2012–2015) ja samalla palkitsisivat ja kannustaisivat 
valmistajia parempiin toimintatapoihin.

Lisäksi esittelijä ehdottaa komission ehdotukseen muutamia teknisiä muutoksia, muun muassa 
että poistetaan vertailumassa 2 610 kg, koska hän katsoo, että liian paljon raskaita ajoneuvoja 
jäisi asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Lisäksi esittelijä muuttaa artiklaa kuluttajille tarjottavasta tiedosta, koska hän katsoo, että tätä 
asiaa pitäisi koskea direktiivin 1999/94/EY.
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