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ASIAN KÄSITTELY

Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta nimitti kokouksessaan
22. tammikuuta 2002 valmistelijaksi Hans Kronbergerin.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksissaan 26. maaliskuuta 2002 ja 17. huhtikuuta
2002.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset äänin
32 puolesta, 3 vastaan ja 1 tyhjä.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Caroline F. Jackson (puheenjohtaja), Mauro
Nobilia (varapuheenjohtaja), Alexander de Roo (varapuheenjohtaja), Anneli Hulthén
(varapuheenjohtaja), Hans Kronberger (valmistelija), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar
Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, Chris Davies, Avril Doyle, Marialiese
Flemming, Laura González Álvarez, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Marie
Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (John Bowisin puolesta), Eija-Riitta Anneli
Korhola, Bernd Lange, Giorgio Lisi (Martin Callananin puolesta), Jules Maaten, Minerva
Melpomeni Malliori, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (Raffaele Costan puolesta),
Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Giacomo Santini (Karl-Heinz Florenzin puolesta),
Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Catherine Stihler, Robert
William Sturdy (Cristina García-Orcoyen Tormon puolesta), Astrid Thors, Antonios
Trakatellis ja Kathleen Van Brempt.
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LYHYET PERUSTELUT

Alppien alueen tärkeimmät kauttakulkureitit kulkevat erittäin herkkien alueiden halki ja
kauttakulkuliikenteen lisääntyminen kuormittaa näitä alueita merkittävästi aiheuttaen kielteisiä
ympäristövaikutuksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vuoristossa liikenne aiheuttaa
kolminkertaiset NOx-päästöt tasamaan vastaavaan liikenteeseen verrattuna. Tämän lisäksi
Alppien ekosysteemit reagoivat erittäin herkästi ilmansaasteisiin ja vahingollisten aineiden
kertymiseen. Ekologisesti koskematon Alppien alue suojaa lumi- ja maanvyörymiltä sekä
eroosiolta. Kyseessä on topografialtaan, ilmastoltaan, vesistöltään, flooraltaan ja faunaltaan,
maaseudultaan ja kulttuuriltaan merkittävä yhteiseurooppalainen alue. Tämän funktion
heikentämisestä saattaa aiheutua katastrofaalisia seurauksia koko Euroopalle.

Kauttakulkuliikenteestä aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentäminen oli ratkaisevaa
ekopistejärjestelmästä tehtyä liittymisasiakirjan pöytäkirjaa N:o 9 tehtäessä. Pöytäkirjassa
määrätään Itävallan maantie- ja rautatieliikenteestä sekä yhdistetyistä kuljetuksista ja se tuli
voimaan 1. tammikuuta 1995.

Pöytäkirjaan N:o 9 kirjatulla ekopistejärjestelmällä pyritään vähentämään Itävallan
kauttakulkuliikenteen raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen NOx-kokonaispäästöjä
60 prosentilla 1. tammikuuta 1992 ja 31. joulukuuta 2003 välisenä aikana.

Kunakin vuonna jaetaan etukäteen sovitun kaavan mukaisesti vähentyvä määrä ekopisteitä,
kunnes päästöjen määrää on saatu vähennetyksi 60 prosentilla. Kullekin Itävallan
kauttakulkuliikenteessä käytettävälle raskaalle tavarankuljetusajoneuvolle jaetaan tietty määrä
ekopisteitä siten, että yksi ekopiste vastaa yhden g/kWh:n suuruista NOx-päästöä.

Komissio teetti pöytäkirjassa N:o 9 olevan 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhteistyössä
Euroopan ympäristötoimiston kanssa tutkimuksen selvittääkseen, missä määrin tavoitteena
ollut ympäristökuormituksen keventäminen on onnistuttu saavuttamaan. Komissio tuli
Euroopan ympäristötoimiston kanssa laatimassaan kertomuksessa (KOM(2000) 862) siihen
johtopäätökseen, ettei pöytäkirjassa N:o 9 asetettua tavoitetta – päästöjen kestävä ja pysyvä
vähentäminen 60 prosentilla – ole kyetty saavuttamaan. Euroopan ympäristötoimiston
täydentävässä raportissa (Maantiekuljetukset ja vuoristoseudun ympäristö, tekninen raportti
nro 68) todettiin myös, ettei tavoitetta ole saavutettu. Itse asiassa merkittävintä
kauttakulkureittiä (Inntal-Brenner) liikennöivien raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen
aiheuttamat NOx-päästöt ovat kasvaneet. Keskimääräiset vuosittaiset typpioksidiarvot ylittävät
lähes kaikilla Tirolin mittausasemilla flooran suojelemiseksi annetut EU:n ilmanlaatustandardit.
Ihmisten terveyden suojelemiseksi annetut EU:n ilmanlaatustandardit ylitetään sekä
moottoriteiden että kaupunkialueiden läheisyydessä, kuten komissio ja ympäristötoimisto ovat
todenneet. Kauttakulkuliikenteen määrä on kasvanut huomattavasti ekopistejärjestelmän
käyttöön ottamisesta lähtien, joten haluttua päästöjen kokonaisvähennystä ei ole kyetty
yksittäisten ajoneuvojen teknisistä parannuksista huolimatta saamaan aikaan, mikä käy ilmi
Euroopan ympäristötoimiston tutkimuksesta. Komissio toteaa valkoisessa kirjassaan
"Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika" (KOM(2001) 370), että
Tirolin "asukkaiden elämänlaatu on vaarassa huonontua raskaan tavaraliikenteen ajoneuvojen
taukoamattoman ja jatkuvasti kasvavan liikennöinnin takia". Euroopan ympäristötoimiston
tutkimuksessa oletetaan, että laajentuminen lisää myös huomattavasti kauttakulkuliikennettä ja
pahentaa siten ympäristökuormitusta. Tästä syystä asetuksessa olisi otettava huomioon myös
EU:n tuleva laajentuminen ja ehdokasvaltiot, jotta asetetut ympäristönsuojelutavoitteet
voitaisiin saavuttaa.
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Tekniset parannukset eivät kuitenkaan riitä sinällään päästövähennystavoitteen täyttämiseen,
vaan siihen tarvitaan lisätoimia. Laekenissa 14. ja 15. joulukuuta kokoontunut Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota esittämään ehdotuksen ekopistejärjestelmän voimassaolon
jatkamiseksi. Käsiteltävänä olevassa komission ehdotuksessa määrätään Itävallan kautta
kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän
käyttöönotosta vuodeksi 2004. Siinä ei kuitenkaan käsitellä kauttakulkuliikenteen matkojen
enimmäismäärää, josta on määrätty alkuperäisissä ekopistemääräyksissä eli pöytäkirjassa N:o 9
olevassa 108 prosentin lausekkeessa. Koska ekopistejärjestelmässä ei ole vahvistettu matkojen
enimmäismäärää, on odotettavissa, että kauttakulkumatkojen määrä kasvaa merkittävästi eikä
asetuksen tavoitetta (päästöjen pysyvä ja kestävä vähentäminen) kyetä saavuttamaan. Jotta
Alppien alueen kaltaisten haavoittuvien alueiden suojelu voidaan toteuttaa ja ottaen huomioon,
että YK on julistanut vuoden 2002 kansainväliseksi vuorten vuodeksi, olisi alkuperäisen
ekopistejärjestelmän käyttöön ottamisessa vuodeksi 2004 varmistettava, että sovittu päästöjen
vähentäminen toteutuu pysyvästi ja kestävästi.

TARKISTUKSET

Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa
aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Itävallan tasavallan liittymisasiakirjan
pöytäkirjan N:o 9 11 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa määrätään, että
ekopistejärjestelmän soveltaminen päättyy
31 päivänä joulukuuta 2003.

(1) Itävallan tasavallan liittymisasiakirjan
pöytäkirjan N:o 9 11 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa määrätään, että
kauttakulkuliikenteeseen Itävallan läpi
käytettävien raskaiden
tavarankuljetusajoneuvojen NOx-
päästöjen kokonaismäärää vähennetään
60 prosentilla 1 päivän tammikuuta 1992
ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä
aikana. Tätä tavoitetta ei ole toistaiseksi
saavutettu, kuten pöytäkirjassa N:o 9
olevan 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti
tehdyssä Euroopan ympäristötoimiston
tieteellisessä tutkimuksessa on todettu.

                                                            
1 EYVL C ....
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Perustelu

Pöytäkirja N:o 9 muodostaa yhteisen oikeuskokonaisuuden, jossa asetettuja tavoitteita ei ole
kyetty toistaiseksi täyttämään.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Göteborgissa 15 ja 16 päivänä
kesäkuuta 2001 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto vahvisti päätelmiensä
29 kohdassa, että kestävällä
liikennepolitiikalla olisi ratkaistava
lisääntyvään liikenteen määrään ja
ruuhkautumiseen, meluun ja
saastumiseen liittyvät ongelmat ja
edistettävä ympäristöystävällisten
liikennemuotojen käyttöä sekä
sosiaalisten ja ympäristökustannusten
huomioon ottamista kaikilta osin. Lisäksi
neuvosto pani merkille, että komissio
tulee ehdottamaan puitteita, joilla
varmistetaan, että vuoteen 2004 mennessä
eri liikennemuotojen hinnoittelu vastaa
nykyistä paremmin niistä yhteiskunnalle
aiheutuvia kustannuksia.

Perustelu

Liikennesektorin kestävyys on varmistettava aukottomasti. Tästä syystä ekopistejärjestelmää
vuodeksi 2004 käyttöön otettaessa luodaan siirtymäsääntelyä, kunnes uusi maantieliikenteen
kustannuksia koskeva direktiivi on tullut voimaan, millä varmistetaan, että päästöjen kestävän
vähentämisen tavoite saavutetaan.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

(1 b) Suurin osa Itävallan
kauttakulkuliikenteestä kulkee erityisen
herkän Alppien alueen läpi, mikä
aiheuttaa pinnanmuotojen ja
sääolosuhteiden perusteella huomattavan
saaste- ja melukuormituksen ympäristölle
ja väestölle, kuten Euroopan
ympäristötoimiston tutkimuksessa
todetaan (Road freight transport and the
environment in mountainous areas,
technical report No 68).

Perustelu

Alpit muodostavat ekologisesti herkän alueen, joka tarvitsee erityissuojelua.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Euroopan ympäristötoimisto on
todennut, että kauttakulkuliikenteen
voidaan olettaa kasvavan voimakkaasti
Euroopan unionin laajentuessa. Tästä
syystä myös ehdokasvaltiot on otettava
asetuksen piiriin Euroopan unionin
laajentumisen yhteydessä.

Perustelu

Euroopan unionin laajentumiseen kytkeytyvä ennakoitu kauttakulkuliikenteen lisääntyminen
pahentaa saastekuormitusta. Tästä syystä myös ehdokasvaltiot on sisällytettävä asetuksen
piiriin.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

(3 b) Yhdistyneet Kansakunnat on
julistanut vuoden 2002 kansainväliseksi
vuorten vuodeksi, ja se tukee
vuoristoalueiden suojelua ja kestävää
käyttöä varmistaakseen vuorilla ja
tasamaalla asuvan väestön hyvinvoinnin.

Perustelu

Kansainvälisen vuorten vuoden olisi kannustettava luomaan ekopistejärjestelmä, joka tarjoaa
Alppien mahdollisimman hyvän suojelun.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

(3 c) Euroopan parlamentin
ympäristöasioiden valiokunta hylkäsi
11 päivänä kesäkuuta 2001 pitämässään
kokouksessa yksimielisesti komission
ehdotuksen poistaa pöytäkirjasta N:o 9
kauttakulkumatkojen enimmäismäärää
koskeva rajoitus (108 prosentin lauseke).

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

(3 d) Euroopan parlamentti kehotti
5 päivänä syyskuuta 2001 antamassaan
päätöslauselmassa (A5-0266/2001)*

komissiota laatimaan vuodesta 2004
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alkaen sovellettavan koko Alppien aluetta
koskevan johdonmukaisen
liikennepoliittisen strategian, jossa
otetaan asianmukaisesti huomioon
erityisesti Alppien alueen ekologiset
vaatimukset.
* Hyväksytyt tekstit 5.9.2001, kohta 6.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 3 g kappale (uusi)

(3 g) Euroopan unionin
allekirjoittamassa Alppien suojelua
koskevassa yleissopimuksessa (Alppeja
koskeva yleissopimus, EYVL L 061,
12.3.1996) edellytetään, että Alppien
sisäisen ja Alppien läpikulkuliikenteen
määrä ja vaarat on vähennettävä tasolle,
joka ei ole ihmiselle, eläimille tai kasveille
ja niiden elinympäristölle haitallinen.

Perustelu

Kun ekopistejärjestelmä otetaan käyttöön vuodeksi 2004, olisi otettava huomioon Alppeja
koskeva yleissopimus.

Tarkistus 9
3 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) Jos kauttakulkumatkojen määrä
vuodessa ylittää vuodelle 1991 vahvistetun
vertailuluvun yli 8 prosentilla, komissio
toteuttaa 5 artiklassa määrätyn
menettelyn mukaisesti aiheelliset
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toimenpiteet liitteessä 2 olevan uuden
2 a kohdan mukaisesti.

Perustelu

Otetaan uudelleen käyttöön pöytäkirjassa N:o 9 olevan 11 artiklan 2 kohdan c alakohta.
Päästöjen pysyvän ja kestävän vähentämisen, eli pöytäkirjassa N:o 9 olevien tavoitteiden,
toteuttaminen edellyttää sekä raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen teknisiä parannuksia että
kauttakulkumatkojen määrän vähentämistä, kuten pöytäkirjan N:o 9 nykyisissä
ekopistemääräyksissä edellytetään.

Tarkistus 10
3 artiklan 3 kohta

3. Jos infrastruktuurin käyttömaksuja
koskevaa puite-ehdotusta ei anneta,
2 kohdan säännökset pysyvät voimassa
yhden vuoden ajan ja tarvittaessa vielä
enintään toisen vuoden ajan.

3. Jos infrastruktuurin käyttömaksuja
koskevaa puite-ehdotusta ei anneta eikä
kauttakulkuliikenteeseen käytettävien
raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen
NOx-päästöjä kyetä
kauttakulkumääräysten mukaisesti
vähentämään pysyvästi ja kestävästi,
2 kohdan säännökset pysyvät voimassa
yhden vuoden ja tarvittaessa vielä enintään
toisen vuoden. Ellei tavoitetta saavuteta
pysyvästi ja ympäristöystävällisesti
viimeistään 31 päivään joulukuuta 2006
mennessä, neuvosto toteuttaa yhteisön
puitteissa toimia, joilla varmistetaan
ympäristön yhdenvertainen suojelu ja
erityisesti ympäristökuormituksen
vähentäminen 60 prosentilla.

Perustelu

Pöytäkirjan N:o 9 mukainen päästöjen kestävä ja pysyvä vähentäminen on varmistettava.
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Tarkistus 11
Liite I, viimeinen palsta, alin sarake

15 jäsenvaltion ekopisteet 15 jäsenvaltion ekopisteet
9 422 488 9 321 531

Perustelu

Päästöjen kestävä ja pysyvä vähentäminen edellyttää, että komission asetuksen (EYVL L 241,
26.9.2000, s. 18) mukaisesti laskettu ekopisteiden määrä vuodeksi 2003
(9 321 531 ekopistettä) muodostaisi perustan vuodeksi 2004.

Tarkistus 12
Liite II, 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos sovelletaan 3 artiklan 2 kohdan
b a alakohtaa, ekopisteiden lukumäärä
seuraavalle vuodelle vahvistetaan
seuraavasti:
Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti
lasketut kuorma-autojen keskimääräiset
neljännesvuosittaiset NOx-päästöarvot
kunakin vuonna ekstrapoloidaan
arvioidun keskimääräisen NOx-
päästöarvon saamiseksi seuraavalle
vuodelle. Arvioitu arvo kerrottuna
0,0658:lla sekä pöytäkirjan N:o 9
liitteessä 4 esitetyllä vuoden 1991
ekopisteiden lukumäärällä on kyseisen
vuoden ekopisteiden lukumäärä.

Perustelu

Otetaan uudelleen käyttöön pöytäkirjan N:o 9 liitteessä 5 oleva 3 kohta.


