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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 10
Hylkäysehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Ei ole odotettavissa, että direktiivi saastuttamattomien ajoneuvojen edistämisestä vaikuttaisi 
mainittavasti ilman epäpuhtauksien vähentymiseen tai ilmastonsuojeluun liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseen. Kohderyhmä on suhteellisen pieni (8,25 prosenttia 
markkinoista). Tällaisia ajoneuvoja ei ole laajalti saatavilla. Lisäksi vuosina 2008/2009 tulee 
voimaan Euro 5 -standardi, joka on melkein identtinen EYA-standardin kanssa. Siitä aiheutuu 
huomattavia lisäkustannuksia, jotka eivät ole missään suhteessa saavutettuun hyötyyn.

Tarkoituksenmukaisempaa ja edullisempaa olisi nopeuttaa kunnianhimoista 
Euro 6 -standardia, joka kattavuutensa vuoksi vähentäisi pysyvästi ilman epäpuhtauksien 
aiheuttamaa kuormitusta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote ja Jutta D. Haug

Tarkistus 11
Hylkäysehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Ei ole odotettavissa, että ehdotus vaikuttaisi mainittavasti ilman epäpuhtauksien 
vähentymiseen tai ilmastonsuojeluun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Ajoneuvoihin 
sovelletaan Euro 5 -standardin tuotekohtaisia ympäristösäännöksiä, jotka tulevat myös 
voimaan vuonna 2008.

Ehdotusta pitäisi harkita vasta, kun Euro 6 -raja-arvot ovat saatavilla. Erilaiset välivaiheet 
vain tuovat mukanaan epävarmuutta eivätkä ole ympäristöpoliittisesti järkeviä. Ei myöskään 
ole odotettavissa, että direktiivi, jossa määrätään hankkimaan tietyn kiintiön verran erittäin 
ympäristöystävällisiä ajoneuvoja, joita ei ole markkinoilla, antaisi ajoneuvoteollisuudelle 
tarvittavan sysäyksen kehittää sellaisia. Direktiivi kohdistuisi alle kymmenesosaan 
hankittavista ajoneuvoista, ja tästä syntyy kunnille tulokseen nähden kohtuuttoman valtavia 
lisäkustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 12
1 a kohta (uusi)

1 a. pyytää neuvostoa olemaan vahvistamatta yhteistä kantaa ja kehottaa komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote ja Jutta D. Haug

Tarkistus 13
1 a kohta (uusi)

1 a. pyytää neuvostoa olemaan vahvistamatta yhteistä kantaa ja kehottaa komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa;

Or. de
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Perustelu

Ei ole odotettavissa, että ehdotus vaikuttaisi mainittavasti ilman epäpuhtauksien 
vähentymiseen tai ilmastonsuojeluun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Ajoneuvoihin 
sovelletaan Euro 5 -standardin tuotekohtaisia ympäristösäännöksiä, jotka tulevat myös 
voimaan vuonna 2008.

Ehdotusta pitäisi harkita vasta, kun Euro 6 -raja-arvot ovat saatavilla. Erilaiset välivaiheet 
vain tuovat mukanaan epävarmuutta eivätkä ole ympäristöpoliittisesti järkeviä. Ei myöskään 
ole odotettavissa, että direktiivi, jossa määrätään hankkimaan tietyn kiintiön verran erittäin 
ympäristöystävällisiä ajoneuvoja, joita ei ole markkinoilla, antaisi ajoneuvoteollisuudelle 
tarvittavan sysäyksen kehittää sellaisia. Direktiivi kohdistuisi alle kymmenesosaan 
hankittavista ajoneuvoista, ja tästä syntyy kunnille tulokseen nähden kohtuuttoman valtavia 
lisäkustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 14
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 
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 
raskaiden hyötyajoneuvojen määritelmään. 
Määritelmää on kuitenkin voitava muuttaa, 
jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
uusin kehitys.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 15
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, joka johtaa ilmanlaadun 
paranemiseen ja näin etenkin myös 
kaupunkien elämän laadun merkittävään 
nousuun, jota Euroopan yhteisö on 
perustamissopimuksen 2 artiklan 
mukaisesti velvollinen edistämään.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin tavoitteena oleva ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen hankinta myös parantaa ympäristön laatua ja nostaa elämän laatua, mikä on 
annettu yhteisön tehtäväksi EY-sopimuksen 2 artiklassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 16
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 edistäminen voisi myötävaikuttaa 
ympäristön pilaantumisen ja 
energiankulutuksen vähentämiseen sekä 
nopeuttaa kyseisten ajoneuvoteknologioiden 
saattamista markkinoille.

Or. de

Perustelu

Julkisyhteisöjen palveluntarjoajia ei pitäisi velvoittaa hankkimaan erittäin saastuttamattomia 
ajoneuvoja.
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Joustavammilla järjestelyillä voitaisiin ottaa paremmin huomioon ajoneuvojen todellinen 
saatavuus, sillä niitä ei ole vielä kattavasti saatavilla, sekä kulloisetkin paikallisolot ja 
taloudelliset mahdollisuudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 17
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 
asteittaisella hankinnalla olisi 
myötävaikutettava ympäristön 
pilaantumisen ja energiankulutuksen 
vähentämiseen sekä nopeutettava kyseisten 
ajoneuvoteknologioiden saattamista 
markkinoille.

Or. pl

Perustelu

EU:n uusien jäsenvaltioiden taloudelliset mahdollisuudet huomioon ottaen sanamuoto 
"saastuttamattomien ajoneuvojen asteittaisella hankinnalla" on helpompi hyväksyä ja panna 
täytäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 18
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 
hankinta myötävaikuttaa ympäristön 
pilaantumisen ja energiankulutuksen 
vähentämiseen sekä nopeuttaa kyseisten 
ajoneuvoteknologioiden saattamista 
markkinoille. Sitä olisikin edistettävä 
laajalti vapaehtoisin toimin julkisella ja 
yksityisellä sektorilla.

Or. en

Perustelu

Saastuttamattomien ajoneuvojen hankintaa olisi edistettävä aktiivisesti kaikilla sektoreilla, 
viranomaiset, teollisuus ja kotitaloudet mukaan lukien, jotta voidaan saada aikaan 
saastuttamattomien ajoneuvojen laaja kysyntä. Vahvojen markkinoiden muodostuminen antaa 
teollisuudelle mahdollisuuden valmistaa näitä ajoneuvoja suurempia määriä kohtuuhinnoin.



PE 374.170v01-00 6/19 AM\615586FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 19
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
edistämästä erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen hankintaa myös alle 
3,5 tonnin painoisten ajoneuvojen luokassa 
antamalla etusija ajoneuvoille, jotka 
täyttävät uusimmat direktiivin 70/220/EY 
mukaiset Euro-epäpuhtauspäästönormit, 
sekä henkilöautojen luokassa antamalla 
etusija ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt 
ovat alle 120 g/km; tässä yhteydessä 
otetaan huomioon ajoneuvoteknologiat, 
joissa käytetään bensiiniä tai dieselöljyä, 
sekä vaihtoehtoiset polttoaineet ja 
teknologiat, kuten biopolttoaineet, 
maakaasu, nestekaasu, vety ja sähköiset 
järjestelmät tai sähkö- ja polttomoottorin 
muodostamat hybridijärjestelmät.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Mainitun henkilöautoluokan ajoneuvojen hankinnan edistäminen voi johtaa korruptioon, sillä 
se suosii yhtä tai useampaa yritystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 20
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
edistämästä erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen hankintaa myös alle 3,5 tonnin 
painoisten ajoneuvojen luokassa antamalla 
etusija ajoneuvoille, jotka täyttävät 
uusimmat direktiivin 70/220/EY mukaiset 
Euro-epäpuhtauspäästönormit, sekä 
henkilöautojen luokassa antamalla etusija 
ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt ovat alle 
120 g/km; tässä yhteydessä otetaan 
huomioon ajoneuvoteknologiat, joissa 

(11) Tässä direktiivissä jäsenvaltiot 
velvoitetaan edistämään erittäin 
ympäristöystävällisten ajoneuvojen 
hankintaa myös alle 3,5 tonnin painoisten 
ajoneuvojen luokassa antamalla etusija 
ajoneuvoille, jotka täyttävät uusimmat 
direktiivin 70/220/EY mukaiset Euro-
epäpuhtauspäästönormit, sekä 
henkilöautojen luokassa antamalla vuoteen 
2010 asti etusija ajoneuvoille, joiden CO2-
päästöt ovat alle 120 g/km, ja tämän jälkeen 
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käytetään bensiiniä tai dieselöljyä, sekä 
vaihtoehtoiset polttoaineet ja teknologiat, 
kuten biopolttoaineet, maakaasu, nestekaasu, 
vety ja sähköiset järjestelmät tai sähkö- ja 
polttomoottorin muodostamat 
hybridijärjestelmät.

ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt ovat alle 
100 g/km; tässä yhteydessä otetaan 
huomioon ajoneuvoteknologiat, joissa 
käytetään bensiiniä tai dieselöljyä, sekä 
vaihtoehtoiset polttoaineet ja teknologiat, 
kuten biopolttoaineet, maakaasu, nestekaasu, 
vety ja sähköiset järjestelmät tai sähkö- ja 
polttomoottorin muodostamat 
hybridijärjestelmät.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 21
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Ajoneuvojen ostoa ja liisausta koskevia 
velvollisuuksia olisi sovellettava samalla 
tavoin kaikkiin julkisen liikenteen 
palvelujen tarjoajiin.

(12) Ajoneuvojen ostoon ja liisaukseen olisi 
kannustettava samalla tavoin kaikkia
julkisen liikenteen palvelujen tarjoajia.

Or. de

Perustelu

Julkisyhteisöjen palveluntarjoajia ei pitäisi velvoittaa hankkimaan erittäin saastuttamattomia 
ajoneuvoja.

Joustavammilla järjestelyillä voitaisiin ottaa paremmin huomioon ajoneuvojen todellinen 
saatavuus, sillä niitä ei ole vielä kattavasti saatavilla, sekä kulloisetkin paikallisolot ja 
taloudelliset mahdollisuudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 22
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Ajoneuvojen ostoa ja liisausta koskevia 
velvollisuuksia olisi sovellettava samalla 
tavoin kaikkiin julkisen liikenteen palvelujen 
tarjoajiin.

(12) Saastuttamattomien ajoneuvojen ostoa 
ja liisausta koskevia kannustimia olisi 
sovellettava samalla tavoin kaikkiin julkisen 
liikenteen palvelujen tarjoajiin.

Or. en
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Perustelu

Ks. 3 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 23
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. 
Siten saastuttamattomien ajoneuvojen 
kysyntää jouduttamalla voitaneen varmistaa 
valmistajien myönteinen reagointi, mikä 
johtaisi entistä tehokkaampien ja 
toimivampien teknologioiden saattamiseen 
markkinoille. Kysynnän kasvaessa 
mittakaavaedut johtanevat kustannusten 
vähenemiseen.

Or. de

Perustelu

Velvoittavaan järjestelmään perustuvaa vähimmäiskysyntää ei johdanto-osan 
10 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen 3 perustelussa esitetyistä syistä voida hyväksyä. 
Odotettavissa kuitenkin on, että vastaavat suositukset antaisivat myönteisen sysäyksen 
ajoneuvojen saattamiselle markkinoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 24
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 
yhteisön varoista myönnettävällä 
rahoitustuella. Ympäristö- ja 
terveysvaikutusten vähenemisen myötä 
odotetaan yhteiskunnan kannalta myönteistä 

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

Or. de

Perustelu

Ympäristöystävällisten ajoneuvojen hankintaa tietyn kiintiön verran voitaneen nopeuttaa 
tavoitteen mukaisesti vain, jos julkisyhteisöjä tuetaan kannustejärjestelmin. Tämä edellyttää 
korvauksia asianomaisista tukiohjelmista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 25
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 
yhteisön varoista myönnettävällä 
rahoitustuella. Ympäristö- ja 
terveysvaikutusten vähenemisen myötä 
odotetaan yhteiskunnan kannalta myönteistä 
kustannus-hyötysuhdetta.

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

Or. en

Perustelu

Komissio korostaa perustellusti, että merkittävästi kalliimpien ajoneuvojen hankinta uhkaa 
vähentää julkisen liikenteen kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin nähden ja rasittaa 
kuntien ja alueiden jo muutenkin tiukkaa taloutta. Lisäksi paikallis- ja alueviranomaisille olisi 
tarjottava EU:n ja kansallisen tason taloudellisia kannustimia saastuttamattomien 
ajoneuvojen ostamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 26
1 artikla

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

Jäsenvaltioita kehotetaan edistämään 
asianmukaisilla toimilla sitä, että 
julkisyhteisöt hankkivat saastuttamattomia 
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saastuttamattomia ajoneuvoja. ajoneuvoja.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille ei pitäisi asettaa velvoitetta. Käyttämällä välineenä joustavampaa suositusta 
saastuttamattomien ajoneuvojen hankinnassa voidaan ottaa huomioon todellinen saatavuus, 
kulloisetkin paikallisolot ja taloudelliset mahdollisuudet. Toimilla, joita julkisyhteisöt voivat 
toteuttaa, halutaan luoda järjestelmiä, joilla julkisyhteisöjä kannustetaan kohdassa 
tarkoitettujen ympäristöystävällisten ajoneuvojen hankintaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote ja Jutta D. Haug

Tarkistus 27
1 artikla

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

Tässä direktiivissä jäsenvaltioita 
suositellaan toteuttamaan asianmukaisia 
toimia, jotka voivat myötävaikuttaa siihen, 
että julkisyhteisöt painottavat erityisesti 
saastuttamattomien ajoneuvojen 
hankintaa.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille ei pitäisi asettaa velvoitetta. Sama koskee sitovan kiintiön asettamista 
hankittaville erittäin ympäristöystävällisille ajoneuvoille (EYA) direktiivin 2005/55/EY 
mukaisesti. Koska eri ajoneuvoille asetetaan monia erilaisia vaatimuksia ja vastaavia 
ajoneuvoja ei vielä ole markkinoilla, asettamalla sitova velvollisuus hankkia tietty kiintiö 
tuskin päästään haluttuun tulokseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 28
1 artikla

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

Tässä direktiivissä jäsenvaltioita
kannustetaan toteuttamaan asianmukaiset 
toimet sen varmistamiseksi, että 
julkisyhteisöt ja yksityiset toimijat hankkivat 
tietyn kiintiön verran saastuttamattomia 
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ajoneuvoja.

Or. en

Perustelu

Sitoutuminen saastuttamattomien ajoneuvojen 25 prosentin pakollisen hankintakiintiön 
käyttöönottoon merkitsee paikallis- ja alueviranomaisille huomattavia lisäkustannuksia. 
Kalliimpien ajoneuvojen hankintaa koskevat sitovat vaatimukset saattavat haitata julkisen 
liikenteen kilpailukykyä. Siksi direktiivin tavoitteet voitaisiinkin saavuttaa paremmin
vapaaehtoisuuteen perustuvalla lähestymistavalla. Lisäksi yksityistäkin sektoria pitäisi 
kannustaa saastuttamattomien ajoneuvojen hankintaan. Tällä olisi vieläkin suurempi 
vaikutus, ja näin saataisiin julkiselle ja yksityiselle sektorille yhtäläiset toimintaolosuhteet. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 29
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 raskaalla
hyötyajoneuvolla” 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.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 30
2 artiklan b a alakohta (uusi)

b a) ”saastuttamattomalla henkilöautolla” 
tarkoitetaan uusia henkilöautoja, jotka 
täyttävät uusimmat direktiivin 70/220/EY 
mukaiset Euro-epäpuhtauspäästönormit ja 
joiden CO2-päästöt ovat alle 120 g/km 
vuoteen 2010 asti ja alle 100 g/km tämän 
jälkeen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 31
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 kannustettava julkista ja 
yksityistä sektoria saavuttamaan suuntaa-
antava tavoite, että 25 prosentin kiintiö 
maantieajoneuvoista, joiden suurin teknisesti 
sallittu paino on yli 3,5 tonnia ja jotka 
ostetaan tai liisataan tiettynä vuonna, on
2 artiklassa määriteltyjä saastuttamattomia 
ajoneuvoja.

Or. en

Perustelu

Olisi aktiivisesti ja vapaaehtoisesti edistettävä sitä, että 25 prosenttia kaikkien sektorien 
hankkimista ajoneuvoista on saastuttamattomia. Nykyisin saastuttamattomat ajoneuvot ovat 
merkittävästi tavanomaisia kalliimpia. Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä vapaaehtoisia toimia, 
joilla kannustetaan kaikkia aloja hankkimaan vapaaehtoisesti saastuttamattomia ajoneuvoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 32
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 
2 artiklassa määriteltyjen 
saastuttamattomien ajoneuvojen osuus
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, nousee asteittain.

Or. pl
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Perustelu

EU:n uusien jäsenvaltioiden taloudelliset mahdollisuudet huomioon ottaen sanamuoto 
"saastuttamattomien ajoneuvojen osuus ... nousee asteittain" on helpompi hyväksyä ja panna 
täytäntöön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote ja Jutta D. Haug

Tarkistus 33
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.

Jäsenvaltioita suositellaan toteuttamaan 
asianmukaisia toimia, jotka 
myötävaikuttavat 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

Johtuu muista tarkistuksista. Saastuttamattomien ajoneuvojen hankintaa olisi edistettävä 
vapaaehtoisin toimin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 34
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.

Jäsenvaltiot pyrkivät 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.
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Or. de

Perustelu

Saastuttamattomien ajoneuvojen 25 prosentin hankintakiintiö olisi pyrittävä täyttämään ensin 
ilman, että kiintiöstä tehdään sitova. Syynä on eri ajoneuvotyyppejä varten vaadittavan 
teknologian puuttuminen sekä tarve ottaa huomioon kulloisetkin olosuhteet, ja näihin syihin 
voidaan puuttua vain käyttämällä välineenä joustavampaa suositusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 35
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
50 prosentin kiintiö henkilöautoista, jotka 
julkisyhteisöt ja liikenteenharjoittajat, jotka 
tarjoavat liikennepalveluja julkisyhteisön 
myöntämän konsessiosopimuksen tai luvan 
perusteella, jäljempänä 
’liikenteenharjoittajat’, ostavat tai liisaavat 
tiettynä vuonna, on 2 artiklassa 
määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 36
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.

Or. de

Perustelu

Viittaus muutetaan 6 artiklan 2 kohdasta 5 artiklan 2 kohdaksi tekstin laadinnassa sattuneen 
virheen korjaamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote ja Jutta D. Haug

Tarkistus 37
5 artikla

1. Komissiota avustaa komitea. Poistetaan.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan… [ei saa ylittää kolmea 
kuukautta].
3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. de

Perustelu

Komissio ei tarvitse tuekseen komiteaa. Luopumalla komiteasta vähennetään myös 
hallinnollista rasitetta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote ja Jutta D. Haug

Tarkistus 38
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.

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan vähentää hallinnollista rasitetta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 39
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 kahden 
vuoden kuluttua 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivästä tilasto julkisyhteisöjen 
tai liikenteenharjoittajien ostamien tai 
liisaamien erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen määristä ja suhteellisista 
osuuksista, ajoneuvokantojen senhetkisestä 
keskimääräisestä arvosta euroina sekä sen 
vuosimuutoksesta.

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

Or. de

Perustelu

Raportoinnin avulla on tarkoitus dokumentoida ympäristöystävällisten ajoneuvojen 
hankinnassa sekä ajoneuvokantojen uusiutumisessa tapahtunut edistys.

Edellyttämällä raportointia 2 vuoden jälkeen otetaan huomioon byrokratian ja sääntelyn 
purkamisen perustavoite. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 40
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 ostamien tai 
liisaamien erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen määristä ja suhteellisista 
osuuksista.

Or. pl
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Perustelu

Pienet liikenteenharjoittajat, joilla on yksi tai kaksi ajoneuvoa ja jotka päättävät ostaa tai 
liisata uusia ajoneuvoja, joutuvat direktiivistä (KOM(2005)0634 lopullinen) johtuvien 
hallinnollisten määräysten nojalla liisaamaan tai ostamaan usein kalliimpia 
saastuttamattomia ajoneuvoja.

Nykyinen sanamuoto rikkoo sisämarkkinoiden vapaan kilpailun periaatetta, sillä suuremmat 
liikenteenharjoittajat voivat siirtää saastuttamattomien ajoneuvojen hankintakustannukset 
kuluttajien maksettaviksi, mutta pienet voivat joutua maksuvalmiusongelmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote ja Jutta D. Haug

Tarkistus 41
6 artiklan 2 kohta

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

2. 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 toteuttamia 
toimia ja lisätoimien tarpeellisuutta sekä 
esitetään tarvittaessa ehdotuksia erityisesti 
saastuttamattomien ajoneuvojen 
hankintavelvollisuuden käyttöönottamisesta.

Or. de

Perustelu

Johtuu muista tarkistuksista. Tarkistuksella halutaan vähentää hallinnollista rasitetta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 42
6 artiklan 2 kohta
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2. Komissio laatii näiden tietojen pohjalta 
vuosikertomuksen tässä direktiivissä 
asetettujen vaatimusten noudattamisesta.

2. Komissio laatii jäsenvaltioiden 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen 
pohjalta viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivästä kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan 
tämän direktiivin vaikutuksia, 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimia ja 
lisätoimien tarpeellisuutta sekä esitetään 
tarvittaessa ehdotuksia erityisesti 
saastuttamattomien ajoneuvojen 
hankintavelvollisuuden 
käyttöönottamisesta.

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 painoisia kevyitä 
hyötyajoneuvoja.

Or. de

Perustelu

Sen mukaan, miten asiassa edistytään ja markkinat kehittyvät, voidaan toteuttaa lisätoimia, 
esimerkiksi asettaa velvollisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 43
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 kolmen 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 
hankintaa koskevien kannustimien
laajentamisesta koskemaan henkilöautoja ja 
alle 3,5 tonnin painoisia kevyitä 
hyötyajoneuvoja.

Or. en

Perustelu

Velvoitteet aiheuttaisivat paikallis- ja alueviranomaisille huomattavia lisäkustannuksia; siksi 
saastuttamattomien ajoneuvojen hankintaa olisi lisättävä vapaaehtoisesti kannustimien avulla 
ja tähän on annettava myös riittävästi varoja.


