
 
Uudet päästötavoitteet henkilö- ja pakettiautoille
 
Parlamentti ehdottaa tiukempia päästörajoituksia henkilö- ja pakettiautoille, jotta
tieliikenteen päästöt EU:ssa saadaan nollaan vuoteen 2035 mennessä.
 

Osana kunnianhimoista ilmastopolitiikkaansa ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita
toteuttavaa Fit for 55 -pakettia EU päivittää lainsäädäntöä monilla keskeisillä aloilla.
 
Liikenne on ainoa ala, jolla EU:n kasvihuonekaasupäästöt ovat yhä korkeammat kuin vuonna
1990. Liikenteen päästöt ovat kasvaneet yli 25 % vuodesta 1990 ja ovat nyt viidennes EU:n
kokonaispäästöistä.
 
Eri liikennemuodoista tieliikenne tuottaa eniten päästöjä: vuonna 2021 tieliikenteen osuus
kaikista liikenteen päästöistä EU:ssa oli 72 %.
 
Rajoituksia henkilö- ja pakettiautoille 
Henkilö- ja pakettiautot (eli kevyet hyötyajoneuvot) tuottavat noin 15 % EU:n
kokonaispäästöistä. Autojen päästörajoitusten kiristäminen auttaisi saavuttamaan EU:n vuoden
2030 ilmastotavoitteet.
 
Nykytilanne 
Uusien henkilöautojen keskimääräiset päästöt vuonna 2019 olivat 122,3 grammaa hiilidioksidia
kilometriä kohden, mikä on parempi kuin vuosien 2015–2019 EU-tavoite, eli 130g CO2/km,
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mutta kuitenkin selkeästi yli vuoden 2021 tavoitteen, joka on 95 grammaa hiilidioksidia
kilometrillä.
 
Sähköautojen osuus on kasvanut nopeasti, ja uusista henkilöautojen rekisteröinneistä 11 % oli
sähköautoja vuonna 2020.
 
Lisää tietoa autojen hiilidioksidipäästöistä löydät infografiikastamme
 
Uudet tavoitteet 
Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio ehdotti, että henkilö- ja pakettiautojen päästöjä
rajoitettaisiin 15 % entisestä vuoteen 2025 mennessä, minkä lisäksi henkilöautojen päästörajaa
kiristettäisiin 55 % ja pakettiautojen 50 % vuoteen 2030 mennessä. Lopullinen päämäärä on
päästötön liikenne vuonna 2035.
 
Tavoitteet ilmaistaan prosentteina, sillä nykyistä tavoitetta (95g CO2/km) pitää mukauttaa
uusiin, tiukempiin testeihin, jotka perustuvat todellisiin ajo-olosuhteisiin.
 
Päivitetty lainsäädäntö auttaisi kansalaisia tuomalla päästöttömiä ajoneuvoja laajemmin
markkinoille, mikä parantaisi ilmanlaatua, säästäisi energiaa ja laskisi ajoneuvon omistamisen
hintaa. Lisäksi se tukisi innovaatioita päästöttömän teknologian alalla.
 
Meppien ilmastotavoitteet 
Mepit tukivat komission tavoitetta päästöttömästä liikenteestä vuoteen 2035 mennessä ja
päivitetyistä tavoitteista vuodelle 2030 kesäkuun täysistunnossa.Lisäksi he haluavat, että
komissio raportoi kehityksestä kohti tavoitetta sekä sen vaikutuksista kuluttajiin ja työllisyyteen
vuoden 2025 loppuun mennessä.
 
Mepit haluavat komission kehittävän vuoteen 2022 mennessä menetelmän, jolla arvioidaan
henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä koko niiden elinkaaren ajan, mukaan lukien
polttoaineen ja energian kulutuksen.
 
Mepit voivat nyt aloittaa neuvottelut sääntöjen päivityksestä EU-maiden hallitusten kanssa.
 
Lue lisää EU:n toimista hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi: 

EU:n päästökauppajärjestelmä ja sen uudistaminen  
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen: kansalliset tavoitteet vuodeksi 2030 
Ilmastonmuutos: miten mepit haluavat sisällyttää metsät ilmastotalkoisiin
 

Lisätietoa
Parlamentin tutkimuspalvelun brieifing: CO2 emission standards for new cars and vans: 'Fit for
55' package (helmikuu 2022)
Parlamentin tutkimuspalvelun infografiikka: Transport CO2 emissions (lokakuu 2020)
Lainsäädäntöjuna
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