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I JOHDANTO

1. Komissio antoi 23. maaliskuuta 1998 EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan perustuvan

ehdotuksen ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten

päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden

kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 88/77/ETY

muuttamisesta.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 21. lokakuuta 1998 ja ehdotti 24:ää tarkistusta

komission ehdotukseen. Kyseisen lausunnon huomioon ottaen komissio antoi 16. maaliskuuta

1999 muutetun ehdotuksen, jossa se hyväksyi Euroopan parlamentin tarkistuksista

kymmenen, joista kaksi kokonaisuudessaan, viisi periaatteessa, sanamuotoa muuttaen ja neljä

osittain.

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 9. syyskuuta 1998.

4. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa komission ehdotukseen 22.4.1999

perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

II TAVOITE

5. Komission ehdotuksen tavoitteena on asettaa tiukemmat päästörajat raskaisiin

hyötyajoneuvoihin asennetuille moottoreille vuodesta 2000 alkaen ja muuttaa näin

dieselmoottoreiden päästöistä annettua direktiiviä 88/77/ETY.  Se on yksi niistä Auto Oil I –

ohjelman seurauksena annetuista ehdotuksista, joihin sisältyvät myös henkilöautojen päästöt,

polttoaineen laatu, kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt sekä tarkastus ja huolto.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

6. Alustava huomautus

Neuvosto katsoi aiheelliseksi ottaa käyttöön Euroopan parlamentin pyynnön mukaisesti

tiukempien päästöraja-arvojen toinen vaihe vuoteen 2005 mennessä sekä antaa säännöksiä,

joilla pyritään toteuttamaan ennen kyseistä ajankohtaa kestävyyttä, ajoneuvon sisäistä

valvontajärjestelmää (OBD-järjestelmä) ja käytössä olevien ajoneuvojen

vaatimustenmukaisuuden testaamista koskevia täydentäviä toimenpiteitä.

Lisäksi neuvosto on päättänyt ottaa käyttöön lokakuusta 2008 alkaen sovellettavan

lisävaiheen, jolla NOx –raja-arvoa pyritään alentamaan edelleen 43 prosentilla vuodeksi 2005

vahvistettuun raja-arvoon nähden. Koska neuvosto kuitenkin toteaa, että NO x –päästöjen

alentamiseen tarvittavaa tekniikkaa ei ole vielä käytettävissä, se on päättänyt, että komissio

antaa kertomuksen kyseisen tekniikan kehityksestä vuoden 2002 loppuun mennessä  ja

täydentää sitä tarvittaessa asiaankuuluvilla ehdotuksilla.

Koska neuvosto on katsonut, että vuonna 2000 sovellettavien testisyklien jakaminen ei ole

enää mahdollista vuodelle 2005 suunniteltujen tiukempien päästörajojen osalta, se on

päättänyt, että vuodesta 2005 alkaen kaikki dieselmoottorit on testattava kaikissa sykleissä

(ESC- , ELR- ja ETC-testi) tyyppihyväksyntää varten.

Neuvosto on laajentanut direktiivin soveltamisalaa siten, että siihen sisältyy neste- tai

maakaasulla toimivien moottoreiden eurooppalainen tyyppihyväksyntä. Tämä toteutetaan

soveltamalla kaasulla toimiviin moottoreihin samoja päästörajoja kuin dieselmoottoreihin,

mutta soveltamalla niihin lisäksi erityisiä päästörajoja metaanittomien hiilivetyjen (kaikkien

hiilivetyjen sijasta) ja metaanin osalta.  Kaasulla toimivat moottorit testataan ainoastaan ETC-

syklissä ja niille ominaisista alhaisista hiukkaspäästöistä johtuen kaasulla toimiviin

moottoreihin ei sovelleta hiukkasmittauksia tyyppihyväksyntää varten.

Neuvosto on päättänyt ottaa käyttöön pääasiassa kaupunkiliikenteessä käytettäviksi

tarkoitettuja erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja (ELEV) koskevat erityiset arvot.



5734/1/99 REV 1 ADD 1 tih,kj/JPO,MAL/lsk FI

Muiden Auto Oil –direktiivien tapaan on annettu verotusta koskevia säännöksiä, ja näin ollen

neuvosto on päättänyt, että jäsenvaltiot voivat säätää verohelpotuksista edistääkseen tulevien

päästörajojen mukaisten ajoneuvojen aikaisempaa käyttöönottoa. Tiukempien standardien

mukaisille ajoneuvoille voidaan kuitenkin myöntää verohelpotuksia  vasta 1 päivästä

lokakuuta 2000  ja helpotukset lakkaavat lainsäädännöllisten vaatimusten pakollisen

soveltamisen alkamisajankohdasta lähtien.

7. Artiklaosa

a) 1 artiklan 2 kohta

1 artiklaan on lisätty erittäin ympäristöystävällisen ajoneuvon määritelmä.

b) 2 artiklan 6 ja 7 kohta  (uusia)

Johdonmukaisuuden vuoksi 2 artiklaan on lisätty kaksi kohtaa, joissa mukautetaan

tyyppihyväksyntää ja vaatimustenmukaisuustodistuksia koskevia säännöksiä niiden

ajoneuvojen osalta, jotka eivät täytä vuonna 2008 alkavaa uutta vaihetta koskevia

päästöarvoja.

c) 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, 3 artiklan 2 kohta

Kyseisen artiklan sanamuotoa on hieman muutettu vuotta 2005 koskevien uusien

päästöarvojen vahvistamisen ja erityisen ympäristöystävällisiä ajoneuvoja koskevien

raja-arvojen lisäämisen seurauksena.

d) 4 – 6 artikla (uusia)

4 – 6 artikla sisältävät säännöksiä  EY-tyyppihyväksynnän soveltamisesta ajoneuvojen

sisäiseen valvontajärjestelmään, kestävyysvaatimuksiin ja käytössä olevien ajoneuvojen

vaatimustenmukaisuuden testaamiseen vuodesta 2005 (uudet ajoneuvotyypit) ja 2006

(kaikki ajoneuvotyypit) alkaen. Kyseisissä artikloissa tuodaan myös esiin, että komissio

antaa ehdotukset asiaa koskevista säännöksistä.
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d) 7 artikla (komission ehdotuksen 4 artikla)

7 artiklassa noudatetaan hyvin pitkälti komission ehdotuksen perusperiaatteita.

Neuvosto katsoi kuitenkin parhaaksi lisätä artiklaan uusia kohtia, joissa pyydetään

komissiota antamaan vuoden 2000 loppuun mennessä ehdotuksia ajoneuvojen sisäiseen

valvontajärjestelmään, kestävyysvaatimuksiin ja käytössä olevien ajoneuvojen

vaatimustenmukaisuuden testaamiseen liittyvien täydentävien toimenpiteiden käyttöön

ottamisesta lokakuusta 2005 alkaen sekä raskaiden hyötyajoneuvojen

maailmanlaajuisen, yhdenmukaistetun testisyklin kehittämisen tulevaisuuden

näkymistä. Koska vuotta 2008 koskevan tiukan NOx-rajan noudattamiseksi tarvittavaa

tekniikkaa ei ole tällä hetkellä käytettävissä, neuvosto on päättänyt, että komissio antaa

vuoden 2002 loppuun mennessä kertomuksen NOx-päästöjen vähentämiseksi tarvittavan

tekniikan kehityksestä ja antaa tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia (katso alustava

huomautus edellä kohdassa 6).

e) Liite I

Liitteeseen I on tehty joitain muutoksia:

Liitteessä I olevaan 2 kohtaan on lisätty kaksi uutta määritelmää: ’erittäin

ympäristöystävällinen ajoneuvo’ 2.27 kohtaan ja ’estolaite’ 2.28 kohtaan. Jälkimmäinen

määritelmä on lisätty, koska neuvosto katsoi parhaaksi nimenomaisesti varmistaa, että

testausmenettelyyn liittyvät epäsopivat moottorinhallintastrategiat käytännön

toiminnassa suljetaan pois.

6.2 kohtaa on muutettu, sillä neuvosto katsoi, että vuotta 2005 koskevien tiukkojen raja-

arvojen käyttöönoton myötä testisyklien jakamista on muutettava vastaavasti, ja näin

ollen se päätti, että vuodesta 2005 alkaen kaikki dieselmoottorit testataan kaikissa

sykleissä tyyppihyväksyntää varten. Tavanomaisiin kaasulla toimiviin moottoreihin ei

sovelleta tyyppihyväksynnän hiukkasmittauksia vuotta 2000 koskevan vaatimuksen

osalta. Vuosina 2005 ja 2008  alkavien vaiheiden osalta nämä moottorit testataan

edelleen ainoastaan ETC-syklissä.
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6.2.1 kohdan taulukoissa 1 ja 2 rivi B on jaettu riveihin B1 (vuotta 2005 koskevat raja-

arvot) ja B2 (vuotta 2008 koskevat raja-arvot) ja on lisätty uusi rivi C (EYA:ja koskevat

raja-arvot) (katso alustava huomautus edellä kohdassa 6).  Neuvosto on vahvistanut

komission ehdottamat raja-arvot vuonna 2000 alkavalle ensimmäiselle vaiheelle. Tässä

yhteydessä neuvosto on päättänyt myöntää poikkeuksen pienille suurinopeuksisille

dieselmoottoreille hiukkaspäästöjen osalta. Neuvosto on kuitenkin laajentanut kyseisten

moottoreiden määritelmän koskemaan moottoreita, joiden iskutilavuus sylinteriä kohti

on 0,75 dm3 0,7 dm3 :n sijasta. Lisäksi neuvosto on vahvistanut, että kyseisen

poikkeuksen soveltaminen lakkaa toisen vaiheen alkaessa vuonna 2005.

Neuvosto on päättänyt lisätä lokakuusta 2005 sovellettavia pakollisia tiukkoja raja-

arvoja ja ottaa käyttöön erityisen tiukkoja hiukkasraja-arvoja, joilla saavutetaan 80

prosentin lisävähennys vuodeksi 2000 vahvistettuihin raja-arvoihin nähden. Neuvosto

on päättänyt lisätä lokakuusta 2008 sovellettavan lisävaiheen, jolla pyritään edelleen

vähentämään NOx-raja-arvoja 43 prosentilla vuodeksi 2005 vahvistettuun raja-arvoon

nähden.

Lopuksi neuvosto on päättänyt ottaa mukaan erityisen ympäristöystävällisiä ajoneuvoja

koskevat erityiset tavoitearvot, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioiden sovellettaviksi

sallivuuteen perustuen, tavoitteena edistää erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä

tietyillä alueilla.


















