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LYHYET PERUSTELUT

Huolimatta lukuisista ponnisteluista ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisten 
epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi monissa Euroopan kaupungeissa kärsitään edelleen 
huonosta ilmanlaadusta. Maantieliikenteen ala käyttää 26 prosenttia 
kokonaisenergiankulutuksesta ja tuottaa 24 prosenttia hiilidioksidin kokonaispäästöistä, ja se 
on siten avainala epäpuhtauspäästöjen ja energiankulutuksen vähentämisessä.
Ajoneuvopäästöjen vähentämiseen on erittäin hyvät mahdollisuudet. Toistaiseksi tällaiset 
tekniikat ovat kuitenkin liian kalliita.

Tässä ehdotuksessa komissio esittää markkinoiden luomista vähemmän saastuttaville ja 
energiatehokkaammille ajoneuvoille edellyttämällä julkisyhteisöiltä, että vähintään 
25 prosenttia niiden vuosittain hankkimista raskaista hyötyajoneuvoista on oltava 
saastuttamattomia ajoneuvoja (eli niiden on täytettävä erittäin ympäristöystävällisille 
ajoneuvoille asetetut vaatimukset). Tämä tarkoittaa, että vuosittain ostettaisiin tai liisattaisiin 
vähintään noin 4 000 saastuttamatonta linja-autoa ja 8 000 saastuttamatonta kuorma-autoa.

Valmistelija pitää komission ehdotusta tervetulleena. Eurooppalainen ajoneuvotuotanto on 
massatuotantoa, ja hallitukset voivat toimia asiaa eteenpäin vievinä asiakkaina ja luoda 
riittävän suuret markkinat ja tarvittavia mittakaavaetuja. Tämä toimenpide voi myös nostaa 
puhtaiden ajoneuvojen profiilia ja lisätä niiden näkyvyyttä yritysten ja yleisön edessä.
Toimintaa Euroopan tasolla tarvitaan, koska kansallisella tasolla toteutetut toimet voivat 
pirstoa sisämarkkinoita ja johtaa siihen, että ajoneuvoista kehitetään erilaisia piensarjoja 
vastaamaan erilaisia kansallisia vaatimuksia.

Valmistelija katsoo, että asetettu 25 prosentin kiintiö on hyvä kompromissi kahden tavoitteen 
välillä, joista toinen on ilmanlaadun merkittävä parantaminen ja saastuttamattomien 
ajoneuvojen markkinoiden kehittäminen ja toinen saastuttamattomiin ajoneuvoihin liittyvien 
investointikustannusten kohtuullisuus ja tällaisten ajoneuvojen saatavuus massamarkkinoilla.
Myös komission päätös kohdistaa ehdotus aluksi raskaiden hyötyajoneuvojen (joihin kuuluvat 
linja-autot ja useimmat hyötyajoneuvot, kuten jätteidenkeräysautot) markkinoille, joilla 
julkisten hankintojen osuus on suhteellisen korkea (noin kolmannes) on valmistelijan mielestä
järkevä valinta. Lopuksi valmistelija kannattaa ehdotuksen tietystä teknologiasta 
riippumatonta ja ympäristöominaisuuksiin perustuvaa lähestymistapaa. Tämä lähestymistapa 
kannustaa innovaatioon ja markkinoihin perustuviin ratkaisuihin, ja sillä varmistetaan 
teollisuuden joustavuus sopeutua tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen. Valmistelija 
pahoittelee kuitenkin sitä, että energiatehokkuuden alalla ei esitetä "puhtaita" normeja.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Liikenteen biopolttoaineiden ja 
muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä1 asetetaan kaksi 
biopolttoaineiden vähimmäisosuutta 
koskevaa ohjeellista kansallista tavoitetta:
2 prosenttia vuonna 2005 ja 5,75 prosenttia 
vuonna 2010.
________________
1 EUVL L 123, 17.5.2003, s. 42.

Perustelu

Olisi viitattava lainsäädäntöön, jolla jo edistetään puhtaiden polttoaineiden käyttöä 
liikenteessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Saastuttamattomien ajoneuvojen käyttöä 
olisi edistettävä asettamalla 
ympäristövaatimuksia. Erittäin 
ympäristöystävällistä ajoneuvoa (EYA) 
koskeva vaatimus on määritelty yli 
3,5 tonnin painoisia ajoneuvoja varten 
ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden 
kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen 
sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai 
nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden 
kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2005/55/EY. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, 
että juuri tämä vaatimus sopii parhaiten tässä 
direktiivissä esitettävään saastuttamattomien 

(8) Saastuttamattomien ajoneuvojen käyttöä 
olisi edistettävä asettamalla 
ympäristövaatimuksia. Erittäin 
ympäristöystävällistä ajoneuvoa (EYA) 
koskeva vaatimus on määritelty yli 
3,5 tonnin painoisia ajoneuvoja varten 
ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden 
kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen 
sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai 
nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden 
kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2005/55/EY. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, 
että juuri tämä vaatimus sopii parhaiten tässä 
direktiivissä esitettävään saastuttamattomien 
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ajoneuvojen määritelmään. Määritelmää on 
kuitenkin voitava muuttaa, jotta voidaan 
ottaa huomioon tekniikan uusin kehitys.

ajoneuvojen määritelmään. Määritelmää on 
kuitenkin voitava muuttaa, jotta voidaan 
ottaa huomioon tekniikan uusin kehitys ja 
sisällyttää siihen energiatehokkuutta 
koskevia normeja.

Perustelu

Erittäin ympäristöystävällistä ajoneuvoa (EYA) koskevassa määritelmässä ei säädetä 
energiatehokkuudesta. Kuitenkin yksi tämän direktiivin tavoitteista on vähentää 
maantieliikenteen ajoneuvojen kokonaisenergiankulutusta. Jos EYA:n määritelmää 
muutetaan, olisi siihen täten myös sisällytettävä energiatehokkuutta koskevia normeja.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Ajoneuvoilla, joiden polttoaineen kulutus 
on vähäistä tai joissa käytetään 
vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten 
biopolttoaineita, maakaasua, nestekaasua tai 
vetyä, tai erilaisia tekniikoita, kuten 
sähköisiä järjestelmiä tai sähkömoottorin ja 
polttomoottorin muodostamia 
hybridijärjestelmiä, voidaan edistää 
päästöjen sekä ympäristön pilaantumisen 
vähentämistä.

(9) Ajoneuvoilla, joiden polttoaineen kulutus 
on vähäistä tai joissa käytetään 
vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten 
biopolttoaineita, maakaasua, nestekaasua tai 
vetyä, tai erilaisia tekniikoita, kuten 
sähköisiä järjestelmiä tai sähkömoottorin ja 
polttomoottorin muodostamia 
hybridijärjestelmiä, voidaan edistää 
päästöjen sekä ympäristön pilaantumisen 
vähentämistä ja parantaa kaupunkialueiden 
ilmanlaatua.

Perustelu

Direktiivissä ei viitata kaupunkialueiden ilmanlaatuun. Se on ongelma, johon 
saastuttamattomalla liikenteellä voidaan vaikuttaa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 
ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY 
muuttamisesta 13. lokakuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä1 (laatudirektiivi) 
määritellään tarkasti bensiini ja 
dieselpolttoaine ja siten tahattomasti 
asetetaan esteitä biopolttoaineiden 
lisääntyvälle käytölle. Direktiiviä olisi 
tämän vuoksi tarkistettava.
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____________
1 EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 
31.10.2003, s. 1).

Perustelu

Laatudirektiivissä määritellään bensiini ja dieselpolttoaine ympäristö- ja terveyssyistä 
johtuen. Siinä asetetaan raja-arvot muun muassa niiden sisältämälle etanolille, eetterille ja 
muille bensiinin sisältämille hapettimille. Sillä rajoitetaan myös bensiinin höyrynpainetta.
Standardilla EN590 asetetaan lisää rajoituksia teknisistä syistä ja sen mukaan 
dieselpolttoaine ei saa sisältää viittä prosenttia enempää biodieseliä. Näillä määrällisillä 
rajoituksilla asetetaan esteitä biopolttoaineiden lisääntyvälle käytölle ja niitä olisi tämän 
vuoksi tarkistettava.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Saastuttamattomien ajoneuvojen 
hankinnan pakollisuus voisi myötävaikuttaa 
ympäristön pilaantumisen ja 
energiankulutuksen vähentämiseen sekä 
nopeuttaa kyseisten ajoneuvoteknologioiden 
saattamista markkinoille.

(10) Saastuttamattomien ajoneuvojen 
hankinnan pakollisuus voisi myötävaikuttaa 
ympäristön pilaantumisen ja 
energiankulutuksen vähentämiseen sekä 
nopeuttaa kyseisten ajoneuvoteknologioiden 
saattamista markkinoille. Energiahuollon ja 
ympäristön kannalta parempien tulosten 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
suotavaa pyrkiä julkisissa hankinnoissa 
valitsemaan saastuttamattomia ajoneuvoja, 
joissa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita 
ja teknologioita, erityisesti biopolttoaineita, 
vety- ja sähköisiä järjestelmiä tai sähkö- ja 
polttomoottorin muodostamia 
hybridijärjestelmiä.

Perustelu

Vaikka direktiivi onkin teknologian suhteen riippumaton, on tärkeää, että jäsenvaltioissa 
pyritään edistämään vaihtoehtoisia polttoaineita ja tekniikoita.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Samanaikaisesti olisi tuettava uusien 
ajoneuvoteknologioiden ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden kehittämistä yhteisön ja 
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kansallisten tutkimuksen ja kehityksen 
välineiden avulla sekä rakennerahastoja 
hyödyntämällä.

Perustelu

Markkinoiden luomista kysyntää vahvistamalla on tuettava toimilla, joilla kannustetaan 
tutkimukseen, teknologiseen innovaatioon ja markkinoille saattamiseen. Tähän tarvitaan 
julkista rahoitusta sekä EU:lta että jäsenvaltioilta. Rakennerahastojen viimeaikaista 
keskittymistä innovaatioihin voitaisiin hyödyntää tässä suhteessa enemmän.

Tarkistus 7
4 artiklan 1 kohta

1. Edellä 2 artiklan b kohdassa esitetty 
saastuttamattoman ajoneuvon määritelmä 
voidaan mukauttaa tekniikan kehitykseen 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

1. Edellä 2 artiklan b kohdassa esitetty 
saastuttamattoman ajoneuvon määritelmä 
voidaan mukauttaa tekniikan kehitykseen 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella korjataan tekninen virhe.

Tarkistus 8
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio varmistaa, että eri osapuolet 
saavat riittävän ajoissa asianmukaista 
tietoa suunnitelluista toimista.

Perustelu

Jotta voitaisiin hyödyntää teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen tietoja ja kokemuksia, 
komission ja komitean olisi pyrittävä jatkuvaan vuoropuheluun eri osapuolten kanssa, 
jaettava niille tietoa ja kuultava niitä.

Tarkistus 9
6 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Komissio laatii viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivästä kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
toteuttamista toimista, joiden tavoitteena on 

Komissio laatii viimeistään kahden vuoden 
kuluttua 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivästä kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
toteuttamista toimista, joiden tavoitteena on 
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alle 3,5 tonnin painoisten 
saastuttamattomien ajoneuvojen hankinta.
Kertomuksessa arvioidaan tämän direktiivin 
vaikutuksia, jäsenvaltioiden suorittamaa 
raportointia ja lisätoimien tarpeellisuutta 
sekä esitetään tarvittaessa ehdotuksia 
erityisesti saastuttamattomien ajoneuvojen 
hankintavelvollisuuden laajentamisesta 
koskemaan henkilöautoja ja alle 3,5 tonnin 
painoisia kevyitä hyötyajoneuvoja.

alle 3,5 tonnin painoisten 
saastuttamattomien ajoneuvojen hankinta.
Kertomuksessa arvioidaan tämän direktiivin 
vaikutuksia, jäsenvaltioiden suorittamaa 
raportointia ja lisätoimien tarpeellisuutta 
sekä esitetään tarvittaessa ehdotuksia 
erityisesti saastuttamattomien ajoneuvojen 
hankintavelvollisuuden laajentamisesta 
koskemaan henkilöautoja ja alle 3,5 tonnin 
painoisia kevyitä hyötyajoneuvoja.

Perustelu

Autoteollisuus tekee investointeja ja suunnittelee toimintaansa pitkällä aikavälillä ja tulevien 
säännösten parempi ennustettavuus on sille hyvin tärkeää. Teollisuus tarvitsee aikaa 
tehdäkseen hyvin suunniteltuja ja kustannustehokkaita investointeja kehitykseen ja 
tuotantoon. Tämä oli myös yksi korkean tason CARS21-ryhmän tärkeimmistä suosituksista.
Näin ollen komission olisi arvioitava mahdollisimman pian tulevien toimien tarve.
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