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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti 31. toukokuuta 2017 annettuun komission tiedonantoon 

”Eurooppa liikkeellä” (COM(2017)0283) erityisesti siltä osin kuin on kyse tarpeesta 

siirtyä maantieliikenteessä nopeasti vähäpäästöiseen ja päästöttömään liikkuvuuteen, 

intermodaalisuuteen ja jaettuun liikkuvuuteen sekä kehittää verkotettuja ja 

automatisoituja ajoneuvoja infrastruktuuriin, energiaan ja digitaalisiin verkostoihin 

tehtävien investointien ja niiden yhdistämisen avulla; suhtautuu myönteisesti 

tiedonannon strategiseen lähestymistapaan, jonka avulla pyritään luomaan 

johdonmukainen sääntelykehys yhä monimutkaisempaa maantieliikennealaa varten; 

2. panee merkille, että vähähiiliseen liikenteeseen siirtymisellä on mahdollista vähentää 

tuontiriippuvuutta ja korvata hiili puhtaammilla, kotimaisesti tuotetun energian lähteillä; 

palauttaa mieliin, että 

a) EU:n tieliikenneala aiheuttaa viidenneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä ja se 

käyttää polttoaineena melkein yksinomaan öljyä 

b) vuosina 2010–2050 maanteiden henkilöliikenteen odotetaan kasvavan 42 prosenttia 

ja maanteiden tavaraliikenteen 60 prosenttia ja 

c) tämän vuosisadan puoleenväliin mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen on 

oltava vähintään 60 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990 ja vakaalla uralla kohti 

nollatasoa; 

painottaa tämän vuoksi, että edelleen on lisättävä innovointia ja houkuteltava yksityisiä 

investointeja tutkimus- ja kehitysalaan, uusien teknologioiden ja ratkaisujen 

markkinakehitykseen sekä infrastruktuuriin ja myös kehitettävä vähähiilisiä 

liikennepalveluja, kuten julkista liikennettä; muistuttaa liikkumisen ohjauksen 

tärkeydestä ja korostaa, että ajoneuvojen tehokkuusnormit ja liikenneinfrastruktuuri on 

mukautettava päästötavoitteeseen, joka on Pariisin sopimuksen sitoumusten mukainen, 

ja että samalla on otettava huomioon niiden elinkaaren aikaiset päästöt; 

3. muistuttaa, että EU on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan Pariisin 

ilmastosopimuksen, YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja vuoteen 2030 ulottuvien 

ilmasto- ja energia-alan puitteiden mukaisesti; pitää myönteisinä jo hyväksyttyjä 

toimenpiteitä, kuten kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälistä testimenetelmää 

(WLTP) sekä todellisia ajonaikaisia päästöjä (RDE) koskevia paketteja, joiden 

tavoitteena on kaventaa vähähiilisyystavoitteiden ja todellisten ajonaikaisten päästöjen 

välistä kuilua; pyytää komissiota seuraamaan näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta ja 

tarvittaessa ehdottamaan lisäparannuksia; pitää WLTP:tä askeleena oikeaan suuntaan 

henkilöautojen polttoaineen kulutuksen ja CO2-päästöjen mittauksissa; 

4. huomioi, että tarkasteltaessa matkoja matkustussuoritteen jakauman avulla, on 

henkilöauto matkojen määränä tarkasteltuna edelleen merkittävin kulkutapa; 



 

PE617.993v02-00 4/9 AD\1153390FI.docx 

FI 

5. pitää tärkeänä kaupunkiympäristöissä vaihtoehtoisten, päästöttömien liikkumismuotojen 

infrastruktuurin parantamista; korostaa tarvetta rahoittaa hankkeita, joilla helpotetaan 

paikallista ja alueellista vähähiilistä liikkuvuutta, kuten kaupunkipyöräilyä; 

6. korostaa, että tämän vuoksi on välttämätöntä lisätä nopeasti sähköisten ajoneuvojen ja 

vähäpäästöisten polttoaineiden osuutta, koska viidesosa EU:n päästöistä johtuu 

maantieliikenteestä ja osuus on kasvussa, ja että samalla on kiinnitettävä huomiota 

myös muihin hiilidioksidipäästöihin ja näiden vaihtoehtoisten energialähteiden 

tuotannon ympäristövaikutukseen; pitää tärkeänä, että ihmisiä kannustetaan kestäviin 

liikkumistottumuksiin erilaisin taloudellisin kannustimin sekä lisäämällä tietoisuutta eri 

liikennemuotojen ympäristövaikutuksista; panee merkille sekä nykyiset taloudelliset 

että muut esteet, joita kuluttajilla on sähköisen ajoneuvon hankinnassa; muistuttaa, että 

vähäpäästöisten polttoaineiden hyväksyntä kuluttajien keskuudessa riippuu vahvasti 

infrastruktuurin saatavuudesta ja käytettävyydestä; pitää myönteisenä sitä, että nykyiset 

yksityiset ja julkiset aloitteet mahdollistavat maksuinfrastruktuurin ylläpitäjien välisen 

verkkovierailun; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat 

toimenpiteet, jotta verkkovierailu helpottuisi ja maksuinfrastruktuuri olisi helpommin 

saatavilla Euroopassa; 

7. katsoo, että vähäpäästöisten polttoaineiden markkinoille pääsyn nopeuttaminen ja niiden 

ilmastohyötyjen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttävät, että niiden käyttöä ja niillä 

käyvien ajoneuvojen kehittämistä edistetään; muistuttaa kuitenkin, että Pariisin 

sopimuksen noudattamiseksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöissä on määrätietoisesti 

pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä; korostaa, että Euroopan 

tieliikennealaa ei voida muuttaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävämmäksi jatkamalla 

teknologisen, yhden ainoan oikean lähestymistavan soveltamista ja että tämän vuoksi 

siirtyminen todella teknologianeutraaliin ajojärjestelmien arviointiin on tarpeen, jotta 

voidaan kehittää erilaisia liikkuvuustarpeita vastaavia tulevaisuuden ajoneuvoja; 

painottaa, että tarvitaan monialaisia toimia vauhdittamaan investointia vähäpäästöiseen 

polttoaineinfrastruktuuriin, joka on ennakkoedellytys vaihtoehtoisella käyttövoimalla 

toimivien ajoneuvojen laajemmalle käyttöönotolle ja käytölle; 

8. täsmentää lisäksi, että päivittäiset matkat ovat keskimäärin hyvin lyhyitä, joten on 

välttämätöntä, että luodaan luontoa vähän rasittavan liikkuvuuden (kävely, pyöräily 

jne.) infrastruktuuri, jotta ihmisillä on vaihtoehto maantieliikenteelle; 

9. tähdentää, että ennusteiden mukaan matkustajaliikenne kasvaa 40 prosentilla vuoteen 

2050 mennessä, erityisesti ilmaliikennealalla (+58 prosenttia), minkä vuoksi 

kasvihuonekaasupäästöt kasvavat 15 prosenttia vuosina 2030–2050 vuoden 1990 

tasoihin verrattuna; 

10. panee merkille, että tulevissa liikkuvuus- ja liikennestrategioissa on otettava huomioon 

maaseutualueiden investointipotentiaali jakamis- ja yhteistyötalouksien uusia ratkaisuja 

varten; 

11. panee merkille, että aiemmista ja meneillään olevista hankkeista, kuten liikennealan 

työohjelmasta, Verkkojen Eurooppa -välineestä ja SMARTA-ohjelmasta (kestävä 

ajoneuvojen yhteiskäyttö yhdistettynä julkiseen liikenteeseen Euroopan 

maaseutualueilla), saaduista kokemuksista on hyötyä myös älykkäiden kylien 

perustamisessa, ja mainitsee esimerkkeinä tehokkaamman ja älykkäämmän ovelta 
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ovelle ulottuvan logistiikan, innovatiiviset käsitteet, joissa liikkuvuus nähdään 

palveluna, älykkään seuraavan sukupolven liikenneinfrastruktuurin, yhdistetyn ja 

automaattisen liikenteen sekä älykkään kaupunkiliikenteen (sisään- ja ulostuloliikenne); 

12. pitää myönteisenä, että komissio on myös muodostanut yhteyden kiertotalouteen ja 

korostaa erityisesti niukkoja materiaaleja ja akkuja; kannustaa komissiota tässä 

yhteydessä arvioimaan edelleen akkujen valmistuksen ja kierrätyksen 

ympäristöjalanjälkeä saadakseen kattavan kuvan akkukäyttöisten sähköajoneuvojen 

ympäristövaikutuksista, jotta erilaisten ajojärjestelmien kestävyyttä olisi helpompi 

vertailla koko niiden käyttöiän ajan; 

13. korostaa ajoneuvojen akkujen uusiokäytön mahdollisia hyötyjä esimerkiksi älykkään 

verkon ja älykkään kodin varastointiratkaisuissa ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

tukemaan alan tutkimus- ja pilottihankkeita rahoitusjärjestelmien avulla; 

14. kannattaa ajoneuvojen ympäristöominaisuuksiin perustuvien sähköisten tiemaksu- ja 

lippujärjestelmien kaltaisten digitaalisten teknologioiden käytön lisäämistä saastuttaja 

maksaa -periaatteen täytäntöönpanossa; korostaa, että tiemaksujärjestelmien 

yhdenmukaistetussa kehyksessä olisi otettava ympäristötehokkuuden kohdalla 

huomioon sekä kasvihuonekaasu- että epäpuhtauspäästöt, jotta uusien ajoneuvojen 

kehittämistä silmällä pitäen lähetetyt signaalit olisivat selkeitä ja tasapainoisia; painottaa 

kuitenkin, että näiden sääntöjen olisi oltava teiden käyttäjien näkökulmasta selkeitä ja 

avoimia; korostaa optimoitujen liikennevirtojen ja pysäköintipaikkaa etsivien autojen 

aiheuttaman liikenteen vähentämisen kaltaisten verkotetun liikenteen ja automaattisten 

liikenneratkaisujen ympäristöhyötyjä ja turvallisuusvaikutuksia kaupunkialueilla ja 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kaupunkeja tarvittavan tekniikan 

käyttöönottamisessa; korostaa kuitenkin, että itseohjautuvan ajamisen kehitys ei saisi 

lisätä yksityisliikennettä tai ruuhkia; pitää tärkeänä, että autojen yhteiskäytön ja 

liikkumisen palvelukonseptin (MaaS) kaltaisia uusia liikennepalveluja olisi kohdeltava 

matkustusmuotoina, jotka ovat lähes yhtä hyviä tai jopa suositeltavampia kuin 

yksityisautoilu; suhtautuu myönteisesti ajoneuvon liikkumista kaupungeissa sääteleviin 

komission suuntaviivoihin; painottaa kuitenkin, että unionin tasolla on tehtävä 

enemmän, jotta vältetään yhtenäisen liikennealueen pirstoutuminen; muistuttaa tässä 

yhteydessä rahoituksen tärkeydestä ilmastotavoitteiden saavuttamista edistävissä 

liikenneinfrastruktuurihankkeissa, sekä jäsenvaltioiden rajat ylittävän yhteistyön 

tärkeydestä; pitää tärkeänä, että liikenteeseen liittyvässä EU-rahoituksessa 

ilmastotavoitteiden saavuttamisen edistäminen on yksi hankkeiden 

tukikelpoisuusperusteista; 

15. korostaa, että WHO:n tietojen mukaan maantieliikenne pahentaa ilman saastumista ja 

meluhaittoja, joilla on kielteinen vaikutus ihmisten terveyteen erityisesti 

kaupunkialueilla; korostaa, että EU-28-alueella pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan 

399 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, ja toteaa, että vastaavat luvut ovat 

typpioksidin osalta 75 000 ja otsonin osalta 13 600; korostaa, että yli 30 prosenttia 

Euroopan väestöstä altistuu yli 55 desibelin LDN-standardia kovemmalle 

liikennemelulle; kehottaa laatimaan tehokkaan strategian, jolla vähennetään typen 

oksidien ja typpioksidin kaltaisten epäpuhtauksien tasoa, ja korostaa, että liikenteen 

epäpuhtauksien päästöjä olisi vähennettävä merkittävästi; 
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16. palauttaa mieliin karmeat pakokaasualtistuskokeet, jotka suurten autoyritysten 

rahoittama elin, Euroopan ympäristöä ja terveyttä liikennealalla tutkiva ryhmä (EUGT) 

teki ihmisillä ja apinoilla; palauttaa mieliin, että tämä ei ole ensimmäinen 

tämäntyyppinen autoteollisuusalan skandaali; pyytää, että unionin toimintalinjan 

perustana olevan tutkimuksen rahoitus ja alihankinta olisivat autoteollisuudesta 

riippumattomia; 

17. panee merkille, että henkilöajoneuvoja käyttäville kuluttajille suunnattu tiedotus on 

liikenteen vähähiilisyyteen siirtymisen nopeuttamisen kannalta välttämätöntä, ja 

kehottaa sen vuoksi parantamaan ajoneuvojen päästöjä ja polttoaineenkulutusta 

koskevia tietoja esimerkiksi standardoidulla, näkyvällä ja selkeällä ajoneuvojen 

merkinnällä, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja ja jotta voidaan 

edistää muutoksia yritysten toiminnassa ja yksityishenkilöiden käyttäytymisessä sekä 

puhtaampaa liikkuvuutta; korostaa, että täsmällisemmistä tiedoista olisi apua myös 

siinä, että viranomaiset voisivat tehdä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja; 

suhtautuu myönteisesti komission suositukseen (EU) 2017/9481 ja pyytää lisäksi 

komissiota harkitsemaan autojen merkintää koskevan direktiivin 1999/94/EY2 

tarkistamista; 

18. vaatii, että maantieliikenteen ulkoiset ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

sisällytetään kustannuksiin ja että nämä kustannukset otetaan huomioon kuluttajille 

lähetettävissä hintoja koskevissa signaaleissa; 

19. painottaa, että kuntien ja alueviranomaisten tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit on 

otettava huomioon puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä, jotta sen koko 

potentiaali saavutettaisiin varsinkin monimutkaisuutta ja hallinnollisia rasitteita 

koskevissa kysymyksissä; 

20. suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen esittää 2. toukokuuta 2018 mennessä 

raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutusnormeja 

koskeva lainsäädäntöehdotus, jonka olisi oltava kunnianhimoinen ja realistinen ja jonka 

olisi perustuttava ajoneuvojen energiankulutuksen laskentavälineen (VECTO) avulla 

kerättyihin tietoihin, jotta voidaan saada aikaan raskaita hyötyajoneuvoja koskeva 

johdonmukainen lainsäädäntö; korostaa, että VECTO on päivitettävä nopeasti ja 

säännöllisesti, jotta uudet teknologiat voitaisiin kirjata tarkasti ja jotta ajoneuvojen 

tehokkuutta parannettaisiin ajoissa; 

21. korostaa, että maaseudun liikkuvuus poikkeaa merkittävästi kaupunkialueiden 

liikkuvuudesta paitsi etäisyyksien ja käytettävissä olevan julkisen liikenteen osalta myös 

ympäristöllisten ja taloudellisten tekijöiden vuoksi, ja toteaa, että maaseudulla 

epäpuhtauspäästöistä johtuva ympäristöpaine on alhaisempi, keskimääräinen tulotaso on 

alempi ja infrastruktuuri-investointien esteet ovat suurempia; korostaa, että olennaisessa 

                                                 
1 Komission suositus (EU) 2017/948, annettu 31 päivänä toukokuuta 2917, yhdenmukaistetun kevyiden 

hyötyajoneuvojen kansainvälisen testimenetelmän mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ja mitattujen 

polttoaineenkulutus- ja hiilidioksidipäästöarvojen käyttämisestä saatettaessa tietoja kuluttajien saataville 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/94/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 

3525), EUVL L 142, 2.6.2017, s.100. 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien 

mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja 

hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja, EUVL L 12, 18.1.2000, s. 16. 
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nykyaikaistamisessa, sosiaalisesti oikeudenmukaisessa siirtymisessä puhtaaseen 

energiaan ja Euroopan liikkuvuuden ja liikenteen digitalisoinnissa on otettava huomioon 

maaseutualueiden erityispiirteet, koska näillä alueilla erityisesti uusilla 

yhteiskunnallisilla, teknisillä ja taloudellisilla haasteilla on vaikutusta liikenne- ja 

liikkuvuusjärjestelmään kokonaisuutena; korostaa, että komission olisi sen vuoksi 

otettava käyttöön alakohtainen lähestymistapa, jolla varmistetaan integroidun, 

liikenteeseen ja liikkuvuuteen liittyvän älykkäitä kaupunkeja koskevan lähestymistavan 

moitteeton täytäntöönpano, mikä parantaa maaseutualueiden liikkuvuutta sekä saa 

aikaan puhtaamman ja terveemmän ympäristön; kehottaa varmistamaan tasapuoliset 

mahdollisuudet erityisille teknologisille parannuksille maaseutukeskuksissa ja -

verkoissa; 

22. painottaa, että raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksiditavoitearvojen tason on oltava 

yhtä kunnianhimoisia kuin tulevat epäpuhtauspäästöjen vähennystavoitteet, esimerkiksi 

EURO 7 -normien yhteydessä, ja että niiden on oltava mitoista ja painoista annetun 

direktiivin 2015/7191 mukaisia; korostaa, että VECTO on päivitettävä nopeasti ja 

säännöllisesti, jotta uudet teknologiat voitaisiin kirjata tarkasti ja jotta ajoneuvojen 

tehokkuutta parannettaisiin ajoissa; 

23. panee merkille, että prosentuaalisesti vain pieni osa koko maanteiden tavaraliikenteestä 

on kabotaasiliikennettä, ja korostaa, että kabotaasitoimien rajoittaminen ei saisi lisätä 

tyhjänäajoja, jotka heikentävät tehokkuutta ja joilla on kielteisiä vaikutuksia 

ympäristöön. 

  

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/719, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen 

yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä 

sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston 

direktiivin 96/53/EY muuttamisesta, EUVL L 115, 6.5.2015, s. 1. 
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