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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi saastuttamattomien 
maantieajoneuvojen edistämisestä

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch

Tarkistus 7

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden 
ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa hylkäämään komission ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Direktiivi ei ole ajankohtainen eikä tarkoituksenmukainen. Se johtaa uuteen byrokratiaan ja 
asettaa niin jäsenvaltiot kuin julkisyhteisöt ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymät 
holhoukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Willi Piecyk ja Marta Vincenzi

Tarkistus 8

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden 
ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa hylkäämään komission ehdotuksen.

Or. it

Perustelu

Ympäristöystävälliset ajoneuvot ovat pitkällä aikavälillä perinteisiä ajoneuvoja kalliimpia.  
Julkisyhteisöt velvoitetaan suurempiin menoihin, ja tukijärjestelmästä, esim. kansallisesta tai 
yhteisön korvausrahastosta, ei ole säädetty. Säännöksillä siis rajattaisiin julkisyhteisöjen 
organisaatioille ja hallinnolle kuuluvaa autonomiaa. Siksi ennen yksittäisten toimien 
toteuttamista olisi annettava ympäristöä ja energiaa koskevat strategiset suuntaviivat, joista 
saataisiin osviittaa tutkimukseen ja investointeihin.

Ehdotus direktiiviksi

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 9
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) EY:n perustamissopimuksen 
299 artiklan 2 kohdassa edellytetään 
erityistoimia, joilla pyritään erityisesti 
vahvistamaan edellytykset sopimuksen 
soveltamiselle syrjäisimmillä alueilla.

Or. pt

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa olevia määräyksiä on sovellettava 
tiukasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 10
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 
ajoneuvojen määritelmään. Määritelmää on 
kuitenkin voitava muuttaa, jotta voidaan 
ottaa huomioon tekniikan uusin kehitys.

(8) Saastuttamattomien ajoneuvojen käyttöä 
olisi edistettävä asettamalla ympäristö- ja 
tehokkuusvaatimuksia, joissa keskitytään 
ympäristönsuojelun ohella myös energian 
säästämiseen. 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 ajoneuvojen 
määritelmään. Määritelmää on kuitenkin 
voitava muuttaa, jotta voidaan ottaa 
huomioon tekniikan uusin kehitys siten, että 
arvioidaan sekä ympäristö- että 
energiatehokkuutta. Erityisesti olisi syytä 
laajentaa moottoreiden määritelmää siten, 
että se kattaa moottorit, joissa käytetään 
hybriditekniikkaa tai joista ei aiheudu 
ympäristöä kuormittavia päästöjä.

Or. it

Perustelu

Erittäin ympäristöystävällisen ajoneuvon (EYA) määritelmää on muutettava siten, että siinä 
otetaan huomioon energiatehokkuus ja innovaatiotekniikka Euroopan energiapolitiikkaa 
koskevien suuntaviivojen ja vaihtoehtoisia polttoaineita koskevien yhteisön säännösten 
tarjoaman mallin mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 11
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Koska saastuttamattomien ajoneuvojen 
markkinat eivät ole kehittyneet pitkälle, 
tämäntyyppisten ajoneuvojen ostohinta on 
korkeampi kuin tavanomaisten ajoneuvojen. 
Luomalla saastuttamattomien ajoneuvojen 
vähimmäiskysyntä voitaneen varmistaa 
valmistajien myönteinen reagointi, mikä 
johtaisi entistä tehokkaampien ja 
toimivampien teknologioiden saattamiseen 
markkinoille. Kysynnän kasvaessa
mittakaavaedut johtanevat kustannusten 
vähenemiseen.

(13) Koska saastuttamattomien ajoneuvojen 
markkinat eivät ole kehittyneet pitkälle, 
tämäntyyppisten ajoneuvojen ostohinta on 
korkeampi kuin tavanomaisten ajoneuvojen. 
Luomalla saastuttamattomien ajoneuvojen 
vähimmäiskysyntä voitaneen varmistaa 
valmistajien myönteinen reagointi, mikä 
johtaisi entistä tehokkaampien ja 
toimivampien teknologioiden saattamiseen 
markkinoille, ja samalla olisi luotava 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
vähimmäisjakeluverkko, jotta kuluttajilla 
olisi todelliset valintamahdollisuudet. 
Saastuttamattomien ajoneuvojen kysynnän
kasvaessa ja vaihtoehtoisten polttoaineiden 
saatavilla olon lisääntyessä mittakaavaedut 
johtanevat saastuttamattomien ajoneuvojen 
kustannusten vähenemiseen ja ympäristöä 
kuormittavien päästöjen ja energiankäytön 
supistumiseen.

Or. it

Perustelu

Pelkkä kysynnän lisääminen ei riitä markkinoiden luomiseen, vaan samalla on huolehdittava 
todellisista valintamahdollisuuksista. Kuluttajien, eli saastuttamattomien ajoneuvojen 
omistajien on erityisesti voitava tehdä valintoja kaikkien, sekä perinteisten että innovoivien, 
polttoainelajien välillä. Pelkästään määriin ja valvontaan keskittyvä politiikka ei missään 
tapauksessa riitä autonomisten ja tehokkaiden markkinoiden luomiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Willi Piecyk

Tarkistus 12
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Saastuttamattomiin ajoneuvoihin 
liittyvät lisäkustannukset eivät saisi johtaa 
julkisen liikenteen palvelujen laadun 
heikkenemiseen. Näiden ajoneuvojen 
suurempia hankintakustannuksia voidaan 
tasoittaa kansallisista ja asianmukaisista 

(14) Saastuttamattomiin ajoneuvoihin 
liittyvät lisäkustannukset eivät saisi johtaa 
julkisen liikenteen palvelujen laadun 
heikkenemiseen. Näiden ajoneuvojen 
suurempia hankintakustannuksia on 
tasoitettava kansallisista talousarvioista ja 
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yhteisön varoista myönnettävällä 
rahoitustuella. Ympäristö- ja 
terveysvaikutusten vähenemisen myötä 
odotetaan yhteiskunnan kannalta myönteistä 
kustannus-hyötysuhdetta.

asianmukaisista yhteisön varoista 
myönnettävällä rahoitustuella. Ympäristö- ja 
terveysvaikutusten vähenemisen myötä 
odotetaan yhteiskunnan kannalta myönteistä 
kustannus-hyötysuhdetta.

Or. de

Perustelu

Ehdotus koskee lähinnä alue- ja paikallisviranomaisten kulloistakin hallintoa. Tästä 
aiheutuvat lisäkustannukset olisivat niille liikaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Willi Piecyk

Tarkistus 13
1 artikla

Tässä direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan 
toteuttamaan asianmukaiset toimet sen 
varmistamiseksi, että julkisyhteisöt 
hankkivat tietyn kiintiön verran 
saastuttamattomia ajoneuvoja. 

Tällä direktiivillä pyritään edistämään 
ympäristöystävällisten ajoneuvojen 
menekkiä. Siksi valmistajia on 
kannustettava nopeuttamaan vähemmän 
energiaa kuluttavien ja pienempiä 
saastepäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen 
kehittämistä.

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisuus lienee parempi periaate. Eurooppalaisen lainsäädäntövallan käyttäjä on jo 
turvautunut tähän keinoon vastaavassa tapauksessa, eli liikenteen biopolttoaineiden ja 
muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä annetun direktiivin 2003/30/EY 
yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 14
1 artikla

Tässä direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan 
toteuttamaan asianmukaiset toimet sen 
varmistamiseksi, että julkisyhteisöt 
hankkivat tietyn kiintiön verran 

Tässä direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan 
toteuttamaan asianmukaiset toimet sen 
varmistamiseksi, että julkisyhteisöt ja –
edellyttäen, että aliurakoitsijoiden 
sopimukset ovat voimassa vähintään 
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saastuttamattomia ajoneuvoja. 8 vuotta – liikenteenharjoittajat, jotka 
tarjoavat liikennepalveluja julkisyhteisön 
myöntämän konsessiosopimuksen tai luvan 
perusteella, hankkivat tietyn kiintiön verran 
saastuttamattomia ajoneuvoja.

Or. de

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaan on 3 artiklan mallin mukaisesti sisällytettävä myös 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen perusteella. Aliurakoitsijoiden sopimukset ovat yleensä huomattavasti 
lyhyemmän aikaa voimassa kuin toimeksiantajan tiettyä linjaa koskevat konsessiosopimukset, 
ja ne jäävät siten usein selvästi lakisääteisten tarjousmenettelyaikojen alle. EYA-standardin 
lisääntyneiden kustannusten kuolettaminen ei ole mahdollista, ja se johtaisi aliurakoitsijoiden 
kannalta kohtuuttomuuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 15
2 artiklan b alakohta

b) ”saastuttamattomalla ajoneuvolla” 
tarkoitetaan uusia maantieajoneuvoja, jotka 
täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/55/EY 1 artiklan 
c alakohdassa määritellyn ja liitteen 
I kohdassa 6.2.1 kvantifioidun erittäin 
ympäristöystävällistä ajoneuvoa (EYA) 
koskevan vaatimuksen ajantasaisen version. 

b) ”saastuttamattomalla ajoneuvolla” 
tarkoitetaan uusia maantieajoneuvoja, jotka 
täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/55/EY 1 artiklan 
c alakohdassa määritellyn ja liitteen 
I kohdassa 6.2.1 kvantifioidun erittäin 
ympäristöystävällistä ajoneuvoa (EYA) 
koskevan vaatimuksen ajantasaisen version, 
koska nykyisin rajoitutaan 
ympäristövaikutusten arviointiin, ja 
jatkossa arvioidaan myös 
energiatehokkuutta. 

Or. it

Perustelu

Saastuttamattoman ajoneuvon määritelmää on laajennettava siten, että siinä arvioidaan myös 
energiatehokkuutta ja että se kattaa innovoivat tekniikat. Jos nykyinen erittäin 
ympäristöystävällisen ajoneuvon määritelmä säilytetään ennallaan, sivuutetaan ajoneuvot, 
joista ei aiheudu tavanomaisia päästöjä ja jotka edistävät energian säästämistä tuntuvammin. 
Tällöin saastuttamattomien ajoneuvojen käyttöä koskevat kannustimet rajoittuisivat 
metaanikäyttöisiin moottoreihin, koska ne edustavat nykyisin ainoaa teknistä vaihtoehtoa, 
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joka täyttää EYA:n nykymääritelmän.

Tarkistuksen esittäjä(t): Saïd El Khadraoui

Tarkistus 16
2 artiklan b alakohta

b) ”saastuttamattomalla ajoneuvolla” 
tarkoitetaan uusia maantieajoneuvoja, jotka 
täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/55/EY 1 artiklan 
c alakohdassa määritellyn ja liitteen 
I kohdassa 6.2.1 kvantifioidun erittäin 
ympäristöystävällistä ajoneuvoa (EYA) 
koskevan vaatimuksen ajantasaisen version. 

b) ”saastuttamattomalla ajoneuvolla” 
tarkoitetaan maantieajoneuvoja, jotka 
täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/55/EY 1 artiklan 
c alakohdassa määritellyn ja liitteen 
I kohdassa 6.2.1 kvantifioidun erittäin 
ympäristöystävällistä ajoneuvoa (EYA) 
koskevan vaatimuksen ajantasaisen version 
taikka vastaavat tai tiukemmat standardit.

Or. en

Perustelu

Julkisyhteisöjen olisi voitava ostaa uusien ajoneuvojen ohella myös käytettyjä ajoneuvoja, 
joihin on asennettu tekniikkaa, joka tekee niistä yhtä ympäristöystävällisiä kuin EYA:ista tai 
jopa ympäristöystävällisempiä. Näin voidaan myös kannustaa markkinoita 
jälkiasennustekniikkaan, joka vähentää ajoneuvojen saastepäästöjä yhtä paljon tai enemmän.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack

Tarkistus 17
3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
10 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Willi Piecyk

Tarkistus 18
3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisuus lienee parempi periaate. Eurooppalaisen lainsäädäntövallan käyttäjä on jo 
turvautunut tähän keinoon vastaavassa tapauksessa, eli liikenteen biopolttoaineiden ja 
muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä annetun direktiivin 2003/30/EY 
yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 19
3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja. 
Ensimmäistä virkettä sovelletaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
Euroopan ajoneuvomarkkinoilla on 
saatavilla maakaasukäyttöisten 
ajoneuvojen ohella myös dieselkäyttöisiä 
ajoneuvoja 2 artiklan mukaisesti 
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tavanomaisin markkinahinnoin.

Or. de

Perustelu

Euroopan ajoneuvomarkkinoilla ei toistaiseksi ole EYA-standardin täyttäviä dieselkäyttöisiä 
linja-autoja tavanomaiseen markkinahintaan. Kyseessä olisi maakaasualan yksipuolinen 
tukeminen lainsäädännöllä, ja siten markkinoihin puuttuminen tavalla, jota ei voida 
hyväksyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 20
3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja 1 artiklan mukaisesti 
julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 3 artikla haittaa pienyrityksiä suhteettomasti, koska 25 prosentin kiintiö vaikuttaa 
niihin tuntuvammin kuin keskikokoisiin ja suuriin yrityksiin. Pienyritykset (‹ 50 työntekijää, 
mikä tarkoittaa yleensä ‹ 40 ajoneuvoa) eivät hanki kuin yhden ajoneuvon vuodessa; 
tavanomaisessa tapauksessa jopa yhdeksässä vuodessa (lakisääteinen verovähennysoikeus), 
joten tämä merkitsisi lainsäädäntöön kirjattua kilpailun vääristämistä pienyritysten haitaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack

Tarkistus 21
3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
25 prosentin kiintiö maantieajoneuvoista, 
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joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

joiden suurin teknisesti sallittu paino on yli 
3,5 tonnia ja jotka julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja 1 artiklan mukaisesti 
julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat tiettynä vuonna, ovat 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 3 artikla haittaa pienyrityksiä suhteettomasti, koska 25 prosentin kiintiö vaikuttaa 
niihin tuntuvammin kuin keskikokoisiin ja suuriin yrityksiin. Pienyritykset hankkivat 
korkeintaan yhden ajoneuvon vuodessa, joten 25 prosentin kiintiö johtaisi todellisuudessa 
100 prosentin kiintiöön. Niiden olisi hankittava aina uusia ja hintavia ajoneuvoja, kun taas 
keskikokoisten yritysten ja suurten yritysten uusien ajoneuvojen hankintaosuus jäisi 
25 prosenttiin. Tämä merkitsisi lainsäädäntöön kirjattua kilpailun vääristämistä pienyritysten 
haitaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 22
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltiot, joilla on EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja syrjäisimpiä 
alueita, voivat päättää enintään kahden 
vuoden pituisista siirtymäajoista tämän 
direktiivin soveltamista varten.

Or. pt

Perustelu

Ehdotuksen 3 artiklaan tehtävällä lisäyksellä pyritään

1. EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa olevien säännösten soveltamiseen, ja

2. direktiivin tehokkaan soveltamisen varmistamiseen myös syrjäisimmillä alueilla 
alentamalla voimakkaasti kasvavia kustannuksia, jotka johtuvat syrjäisimmillä alueilla, kuten 
tietyillä Portugalin, Espanjan ja Ranskan alueilla, vallitsevista pysyvistä olosuhteista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack

Tarkistus 23
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta 
pienyrityksiin.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 3 artikla haittaa pienyrityksiä suhteettomasti, koska 25 prosentin kiintiö vaikuttaa 
niihin tuntuvammin kuin keskikokoisiin ja suuriin yrityksiin. Pienyritykset hankkivat 
korkeintaan yhden ajoneuvon vuodessa, joten 25 prosentin kiintiö johtaisi todellisuudessa 
100 prosentin kiintiöön. Niiden olisi hankittava aina uusia ja hintavia ajoneuvoja, kun taas 
keskikokoisten yritysten ja suurten yritysten uusien ajoneuvojen hankintaosuus jäisi 
25 prosenttiin. Tämä merkitsisi lainsäädäntöön kirjattua kilpailun vääristämistä pienyritysten 
haitaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 24
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta 
pienyrityksiin (joissa on alle 
50 työntekijää).

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 3 artikla haittaa pienyrityksiä suhteettomasti, koska 25 prosentin kiintiö vaikuttaa 
niihin tuntuvammin kuin keskikokoisiin ja suuriin yrityksiin. Pienyritykset (‹ 50 työntekijää, 
mikä tarkoittaa yleensä ‹ 40 ajoneuvoa) eivät hanki kuin yhden ajoneuvon vuodessa; 
tavanomaisessa tapauksessa jopa yhdeksässä vuodessa (lakisääteinen verovähennysoikeus), 
joten tämä merkitsisi lainsäädäntöön kirjattua kilpailun vääristämistä pienyritysten haitaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 25
4 artiklan 1 kohta

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

saastuttamattoman ajoneuvon määritelmä on 
mukautettava ajoissa tekniikan kehitykseen 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti ja sitä on laajennettava 
kattamaan tekniset vaihtoehdot. 
Saastuttamattoman ajoneuvon 
määritelmässä on otettava 
ympäristövaikutusten ohella huomioon 
myös energiatehokkuus.

Or. it

Perustelu

Erittäin ympäristöystävällisen ajoneuvon (EYA) määritelmää on muutettava siten, että siinä 
otetaan huomioon energiatehokkuus ja innovaatiotekniikka Euroopan energiapolitiikkaa 
koskevien suuntaviivojen ja vaihtoehtoisia polttoaineita koskevien yhteisön säännösten 
tarjoaman mallin mukaisesti. Jos EYA:n käsite pidetään rajattuna, sivuutetaan ajoneuvot, 
joista ei aiheudu tavanomaisia päästöjä ja joilla edistetään energian säästämistä 
tuntuvammin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Liberadzki

Tarkistus 26
6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä 
alkaen kyseistä kalenterivuotta koskevat 
tilastot julkisyhteisöjen tai 
liikenteenharjoittajien ostamien tai 
liisaamien erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen määristä ja suhteellisista 
osuuksista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä 
alkaen kyseistä kalenterivuotta koskevat 
tilastot julkisyhteisöjen tai 
liikenteenharjoittajien ostamien tai 
liisaamien erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen määristä ja suhteellisista 
osuuksista ajoneuvotyypeittäin (linja-autot, 
hyötyajoneuvot).

Or. pl

Perustelu

On syytä luoda edellytykset direktiivin täytäntöönpanon täsmällisemmälle analysoinnille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 27
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä 
alkaen kyseistä kalenterivuotta koskevat 
tilastot julkisyhteisöjen tai 
liikenteenharjoittajien ostamien tai 
liisaamien erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen määristä ja suhteellisista 
osuuksista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava joka toinen 
vuosi 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivästä alkaen kyseistä kalenterivuotta 
koskevat tilastot julkisyhteisöjen tai 
liikenteenharjoittajien ostamien tai 
liisaamien erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen määristä ja suhteellisista 
osuuksista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot 
komissiolle joka vuosi viimeistään 
30 päivänä syyskuuta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot 
komissiolle joka toinen vuosi viimeistään 
30 päivänä syyskuuta.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan artiklan säännösten soveltaminen tiukentamatta byrokraattisia 
vaatimuksia liiaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Willi Piecyk

Tarkistus 28
6 artiklan 2 kohta

2. Komissio laatii näiden tietojen pohjalta 
vuosikertomuksen tässä direktiivissä 
asetettujen vaatimusten noudattamisesta. 

2. Komissio laatii näiden tietojen pohjalta 
vuosikertomuksen tässä direktiivissä 
tarkoitettujen hyötyjen toteutumisesta.

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

Komissio laatii viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivästä kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
toteuttamista toimista, joiden tavoitteena on 
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 
menekin edistämisestä henkilöautojen ja 
alle 3,5 tonnin painoisten kevyiden 
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painoisia kevyitä hyötyajoneuvoja. hyötyajoneuvojen yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisuus lienee parempi periaate. Eurooppalaisen lainsäädäntövallan käyttäjä on jo 
turvautunut tähän keinoon vastaavassa tapauksessa, eli liikenteen biopolttoaineiden ja 
muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä annetun direktiivin 2003/30/EY 
yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Willi Piecyk

Tarkistus 29
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 12 kuukauden 
kuluttua 8 artiklassa tarkoitetusta päivästä. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Poistetaan.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, 
kun ne virallisesti julkaistaan. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 
viittaukset tehdään.

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisuus lienee parempi periaate. Eurooppalaisen lainsäädäntövallan käyttäjä on jo 
turvautunut tähän keinoon vastaavassa tapauksessa, eli liikenteen biopolttoaineiden ja
muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä annetun direktiivin 2003/30/EY 
yhteydessä. Jäsenvaltioita ei pitäisi siten velvoittaa tämän direktiivin täytäntöönpanoon.


