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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen perusteet ja tavoitteet
Jatkuvasti kasvava liikenteenala aiheuttaa huomattavaa energiankulutusta ja suuret 
hiilidioksidipäästöt ja se on vahvasti riippuvainen öljystä. Siksi on suotavaa huolehtia siitä, 
että liikenteessä on nykyistä enemmän saastuttamattomia ja energiatehokkaita ajoneuvoja. 
Tämä on Euroopan unionin liikenne-, ympäristö- ja energiapolitiikan mukaista1.

Komissio sitoutui toteuttamaan toimia, joilla tuettaisiin uuden sukupolven ajoneuvojen 
kehittämistä. Toistaiseksi tällaiset tekniikat ovat kuitenkin kalliimpia kuin tavanomaisissa 
ajoneuvoissa käytetyt tekniikat. Merkittävä tapa tämän tukemiseksi on vähemmän 
saastuttavien ja energiatehokkaiden ajoneuvojen julkinen hankinta, jonka avulla voidaan 
kehittää markkinoita tämäntyyppisille ajoneuvoille. Eurooppalaisesta ajoneuvojen 
massatuotannosta voidaan todeta, että valmistajat saadaan kannustettua 
erityisajoneuvosarjojen tuotantoon ainoastaan siinä tapauksessa, että yhteisön tasolla 
toteutetaan toimia, joiden avulla voidaan luoda riittävän isot eurooppalaiset markkinat.

Komission ehdotuksen sisältö
Yhteisön lainsäädännössä on jo vahvistettu ympäristöystävällisyyttä koskeva normi, jonka 
noudattaminen on vapaaehtoista ja jota voidaan tukea esimerkiksi verokannustimin. Tässä 
ehdotuksessa mennään askelta pidemmälle, sillä siinä käytetään ”erittäin 
ympäristöystävällisen ajoneuvon” (EYA) määritelmää, joka on jo esitetty direktiivissä 
2005/55/EY (EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1), ja edellytetään, että tietyn osan 
ajoneuvokannasta on täytettävä tämän määritelmän mukaiset vaatimukset. Käsiteltävänä 
olevassa direktiivissä asetettu saastuttamattomien ajoneuvojen hankkimista koskeva velvoite 
rajautuu aluksi yli 3,5 tonnin painoisiin ajoneuvoihin. Tähän ajoneuvoluokkaan kuuluvat 
linja-autot sekä useimmat hyötyajoneuvot, kuten jäteautot. Julkisyhteisöiltä edellytetään, että 
tietty vähimmäiskiintiö eli 25 prosenttia niiden vuosittain hankkimista (ostamista tai 
liisaamista) raskaista hyötyajoneuvoista täyttää erittäin ympäristöystävälliselle ajoneuvolle 
asetetut vaatimukset.

Valmistelijan ehdotukset
Valmistelija ehdottaa eräiden sanamuotoparannusten ohella kolmea merkittävää muutosta 
ehdotukseen:

1. Julkisyhteisön lavea määritelmä. Sen on katettava myös kaikki palveluntarjoajat, jotka 
toimivat julkisyhteisön myöntämän konsessiosopimuksen tai luvan perusteella. 

2. Hankintakiintiön on oltava suurempi eli 40 prosenttia, jotta saadaan luotua riittävän suuret 
markkinat. Komission ilmoittamien lukujen perusteella 25 prosentin kiintiö johtaisi liian 
pieniin markkinaosuuksiin, hyötyajoneuvoilla 1,5 prosenttia ja linja-autoilla 8 prosenttia. 
Näitä osuuksia on lisättävä.

3. Soveltamisalaa laajennetaan kattamaan myös kevyet, alle 3,5 tonnin painoiset 
hyötyajoneuvot. Poikkeus myönnetään ainoastaan kevyille henkilöautoille (kuuluvat M1-

  
1 Katso esim. vihreä kirja energiahuoltostrategiasta Euroopalle KOM(2000)0769, valkoinen kirja 
eurooppalaisesta liikennepolitiikasta vuoteen 2010 KOM(2001)0370 ja ilmanlaatua koskeva direktiivi 
(ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta annettu direktiivi 96/62/EY) ja direktiivi 1999/30/EY, joka koskee 
ilmassa olevien epäpuhtauksien raja-arvoja.
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luokkaan ja ovat alle 3,5 tonnin painoisia). Laajentaminen vastaa ympäristöystävällisiä 
ajoneuvoja koskevaa direktiiviä 2005/55/EY, jota sovelletaan myös kaikkiin ajoneuvoihin 
kevyitä henkilöautoja lukuun ottamatta.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 artikla

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

Tässä direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan
toteuttamaan asianmukaiset toimet sen 
varmistamiseksi, että julkisyhteisöt ja 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
liikennepalveluja julkisyhteisön 
myöntämän konsessiosopimuksen tai luvan 
perusteella, hankkivat tietyn kiintiön verran 
saastuttamattomia ajoneuvoja.

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaan on 3 artiklan mallin mukaisesti sisällytettävä myös 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat liikennepalveluja julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella.

Tarkistus 2
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 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
40 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 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja. määriteltyjä saastuttamattomia ajoneuvoja.

Perustelu

Jos julkisyhteisöjen hyötyajoneuvojen markkinaosuus on noin 6 prosenttia ja linja-autojen 
osuus noin 33 prosenttia, kuten komissio ilmoittaa, merkitsee se, että saastuttamattomien 
ajoneuvojen 25 prosentin kiintiö johtaisi mahdollisesti hyötyajoneuvojen 1,5 prosentin 
osuuteen ja linja-autojen noin 8 prosentin osuuteen koko markkinoilla. Nämä osuudet ovat 
liian pieniä ja ne eivät tarjoa suotuisia näkymiä massatuotantoon. Jos taas julkisyhteisöjen 
saastuttamattomien ajoneuvojen kiintiö olisi 40 prosenttia, voitaisiin päästä merkittävämpiin 
markkinaosuuksiin (mahdollisesti noin 2,4 prosenttia ja noin 13 prosenttia).

Tarkistus 3
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, 
jotka julkisyhteisöt ja liikenteenharjoittajat, 
jotka tarjoavat liikennepalveluja 
julkisyhteisön myöntämän 
konsessiosopimuksen tai luvan perusteella, 
jäljempänä ’liikenteenharjoittajat’, ostavat 
tai liisaavat kunakin kalenterivuotena, ovat 
2 artiklassa määriteltyjä saastuttamattomia 
ajoneuvoja.

Perustelu

Painorajoitusta ei pidä asettaa vaan kevyet N1-luokan hyötyajoneuvot on sisällytettävä 
soveltamisalaan. Tämä vastaa direktiivin 2005/55/EY 1 artiklassa olevaa erittäin 
ympäristöystävällisen ajoneuvon määritelmää, joka ei koske M1-luokan ajoneuvoja, joiden 
suurin teknisesti sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia (henkilöautot). Lisäksi 
prosenttiosuutta olisi sovellettava joka vuosi eikä vain tiettynä vuonna.

Tarkistus 4
5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan… [ei saa ylittää kolmea 
kuukautta].

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.
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Tarkistus 5
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot 
komissiolle viimeistään kyseistä 
kalenterivuotta seuraavan vuoden 
syyskuun 30 päivänä.

Perustelu

Vuosi on täsmennettävä.

Tarkistus 6
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 
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.

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, M1-
ajoneuvoluokkaan kuuluvien
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.

Perustelu

Alle 3,5 tonnin painoiset kevyet hyötyajoneuvot kuuluvat nekin direktiivissä 2005/55/EY 
olevaan ajoneuvon määritelmään. Ne on sisällytettävä myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan tarkistuksen 3 mukaisesti. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat sitten toteuttaa 
vapaaehtoisesti ainoastaan alle 3,5 tonnin painoisia henkilöautoja koskevia toimia ja 
ilmoittaa niistä komissiolle.


