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LYHYET PERUSTELUT

Tämän lainsäädäntöehdotuksen keskeinen osa koskee sellaisten vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen käyttöönottoa, joita käytetään arvioitaessa, noudattaako ajoneuvo EU:n 
lainsäädännössä vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien 
päästöjen testissä (RDE-testi). Komissio perustelee näiden tunnuslukujen käyttöönottoa sillä, 
että sellaisia tarvitaan vähentämään eroja laboratoriossa ja todellisissa käyttöolosuhteissa 
tehtyjen päästömittausten välillä. Ehdotus laadittiin sen jälkeen kun unionin yleinen 
tuomioistuin antoi päätöksen, joka koski Euro 6 -normien muuttamista delegoidulla 
säädöksellä ja jossa todettiin, että muutos koskisi säädöksen olennaista osaa, koska sillä 
korotettaisiin keinotekoisesti NOx-päästöjen raja-arvoja ottamalla käyttöön 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku. Unionin tuomioistuin vahvisti näin ollen, että asiassa 
olisi noudatettava tavallista lainsäädäntömenettelyä.

Valmistelija katsoo, että vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen käyttöönotto RDE-
mittauksia varten lähettää vääränlaisen signaalin aikana, jolloin vaaditaan kiireellisiä 
toimenpiteitä, jotta jäsenvaltiot voivat täyttää ilmanlaatudirektiivin (2008/50/EY) edellytykset 
ja jotta varmistetaan, että Euro 6 -päästörajoja noudatetaan tavanomaisissa olosuhteissa. 
Autonvalmistajien olisi alettava suunnitella sellaisia ajoneuvoja, jotka noudattavat 
lainsäädännössä asetettuja päästörajoja, sen sijaan että heille annetaan liikkumavaraa näiden 
velvoitteiden välttämiseksi. Lisäksi tunnuslukujen käyttöönotto aiheuttaa hyväksyntä- ja 
markkinavalvontatoimiin liittyvää epävarmuutta luomalla virhemarginaalin, joka käytännössä 
vaikeuttaa sen määrittämistä, täyttävätkö ajoneuvot sovitut standardit vai eivät. Valmistelijan 
lausuntoluonnoksessa ei kuitenkaan käsitellä säädöstekstin ympäristöön liittyviä näkökohtia 
eli vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, koska nämä kuuluvat IMCO- ja 
ENVI-valiokuntien puheenjohtajien välisen sopimuksen mukaisesti ENVI-valiokunnan 
vastuualueeseen, vaikka valmistelija esittääkin yllämainitut epäilykset. IMCO-valiokunnan 
yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot 
asetuksen 715/2007/EU III luvussa, joka on muutettuna ja konsolidoituna asetuksessa 
858/2018. Näitä osia koskevat tarkistukset ovat näin ollen luonteeltaan teknisiä. 

Niiden säännösten osalta, joissa määritetään komissiolle siirrettyä säädösvaltaa koskevat 
edellytykset (1 artiklan 11 kohta [14 a artikla]), valmistelija ehdottaa, että määräaikaa 
lyhennetään viidestä vuodesta kahteen, niin että mahdollinen jatkotoimien tarve arvioidaan 
vuoden 2022 loppuun mennessä. Euroopan komissio on julkisesti sitoutunut laskemaan 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 1:een niin pian kuin mahdollista ja viimeistään vuoteen 
2023 mennessä. Siirretyn säädösvallan osalta olisi siis noudatettava samaa määräaikaa. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vaaditaan, että uusien kevyiden 
ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä 
päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja 
asetetaan lisävaatimuksia ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudelle. Kyseisen asetuksen 
panemiseksi täytäntöön tarvittavat tekniset 
erityisvaatimukset vahvistettiin komission 
asetuksessa (EY) N:o 692/20084 ja sen 
jälkeen komission asetuksessa (EU) N:o 
2017/1151.5

(2) Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vaaditaan, että uusien kevyiden 
ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä 
päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja 
asetetaan lisävaatimuksia ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudelle; näitä 
lisävaatimuksia on muutettu ja ne on 
edelleen konsolidoitu asetuksella 
(EU)2018/8583 a, jota sovelletaan 1 
päivästä syyskuuta 2020. Asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 panemiseksi täytäntöön 
tarvittavat tekniset erityisvaatimukset 
vahvistettiin komission asetuksessa (EY) 
N:o 692/20084 ja sen jälkeen komission 
asetuksessa (EU) N:o 2017/11515.

__________________ __________________
3 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 
715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 
2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 
14.6.2018, s. 1).

4 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, 
annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täytäntöönpanosta ja muuttamisesta 
(EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

4 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, 
annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täytäntöönpanosta ja muuttamisesta 
(EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).
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5 Komission asetus (EU) 2017/1151, 
annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/46/EY, 
komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja 
komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 
175, 7.7.2017, s. 1).

5 Komission asetus (EU) 2017/1151, 
annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/46/EY, 
komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja 
komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 
muuttamisesta ja komission asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL 
L 175, 7.7.2017, s. 1).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 
eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. 
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen 
vuoksi toimia.

(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 
eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista, 
mikä johtuu pääasiassa laittomista 
käytännöistä, joiden seurauksena 
laboratoriossa mitatut päästöt ovat 
poikenneet todellisissa käyttöolosuhteissa 
mitatuista päästöistä. Tilanteen 
korjaamiseksi tarvitaan sen vuoksi toimia, 
jotta varmistetaan, että Euro 6 -
päästörajoja noudatetaan tavanomaisissa 
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käyttöolosuhteissa, ja jotta jäsenvaltiot 
voivat täyttää unionin ilmanlaatunormit 
viipymättä erityisesti kaupunkialueilla.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/6469 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
joilla otetaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus.

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/6469 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. 
Ensimmäisessä vaiheessa luotiin 
väliaikaiset epäpuhtauskohtaiset 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, 
jotta valmistajat voisivat ottaa huomioon 
testausmenetelmissä tapahtuneet 
muutokset. Toisessa vaiheessa käytettiin 
lopullisia epäpuhtauskohtaisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
joilla otetaan huomioon muun muassa 
kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä 
(PEMS) tehtyjen mittausten tilastollinen ja 
tekninen epävarmuus. Komissio on 
sitoutunut tarkastelemaan lopullisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja 
vuosittain ja päivittämään niitä niin, että 
ne seuraavat tarkasti mittausteknologian 
parantumista, jotta 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut 
voidaan laskea 1:een niin pian kuin 
mahdollista ja viimeistään vuoteen 2023 
mennessä.

__________________ __________________
9 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 
20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 muuttamisesta 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 
26.4.2016. s. 1).

9 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 
20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 muuttamisesta 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 
26.4.2016. s. 1).
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Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleinen tuomioistuin ei 
kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen teknisiä perusteluja. Sen 
vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan 
kehityksen nykyisessä vaiheessa 
todellisissa ajo-olosuhteissa ja 
laboratoriossa mitatut päästöt edelleen 
poikkeavat toisistaan, 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on 
aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 
715/2007.

(8) Yleinen tuomioistuin kyseenalaisti 
antamassaan tuomiossa 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tekniset perustelut toteamalla, että ne 
aiheuttaisivat epävarmuutta 
tyyppihyväksyntä- ja 
markkinavalvontatoimista vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille; toisin 
sanoen olisi vaikeaa määrittää 
tosiasiallisesti, noudattaako testattava 
ajoneuvo asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästörajoja tieliikenteessä, 
mikä muuttaisi kyseisen asetuksen 
olennaista osaa sekä direktiivin 
2008/50/EY10 a päästörajoja koskevia 
säännöksiä. Vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun käyttöönotto synnyttäisi näin 
ollen lisää epävarmuutta ja viivästystä 
sallimalla virhemarginaalin 
päästömittauksissa kansanterveyden ja 
ympäristönsuojelun kustannuksella.
__________________
10 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä 
toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat 
noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-
menettelyn yhteydessä, RDE:ssä 
sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi 
valmistajan pyynnöstä sovellettava 
väliaikaista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa 
käytettäisiin vain lopullista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. 
Komission olisi tarkasteltava lopullisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja 
teknisen kehityksen valossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja 
pienempänä.”

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

”8 artikla ”8 artikla

Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saantia koskevat 
delegoidut säädökset

Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saantia koskevat 
delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 
ja 7 artiklan täydentämiseksi. Tähän 
kuuluu teknisten eritelmien määrittely ja 
ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on 
kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää 
koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot on 
annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota pk-yritysten erityistarpeisiin.”

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 
ja 7 artiklan täydentämiseksi 
määrittelemällä ja saattamalla ajan tasalle 
tekniset eritelmät siltä osin kuin on kyse 
tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat 
sekä ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot on 
annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota pk-yritysten erityistarpeisiin.”

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
[voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 
5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 14 
artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

2. Siirretään komissiolle 
[voimaantulopäivästä] kahden vuoden 
ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 
14 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen tämän kahden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 
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jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 
kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto vastusta tällaista jatkamista 
viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin 
kauden päättymistä.

Or. en


