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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi saastuttamattomien 
maantieajoneuvojen edistämisestä
(KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0634)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0008/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 

(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 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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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.

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 asetettavien raja-
arvojen perustaksi yli 3,5 tonnin 
painoisten ajoneuvojen osalta. Alle 
3,5 tonnin painoisten ajoneuvojen osalta 
vaikuttaa siltä, että raja-arvojen 
perustaksi sopivat parhaiten 
Euro 5 -standardit, joita komissio esittää 
ehdotuksessaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja 
ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuutta sekä direktiivien 
72/306/ETY ja ../../EY muuttamisesta1. 
Määritelmää on kuitenkin voitava muuttaa
tai on voitava ottaa käyttöön raja-arvoja, 
jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
uusin kehitys.

_______________
1 KOM(2005)0683.

Perustelu

Julkisyhteisöjen hankintavelvollisuuden olisi katettava myös kevyet hyötyajoneuvot (katso 
1 a artiklaan esitettävän tarkistuksen perustelut). EYA-standardia sovelletaan vain yli 3,5 
tonnin painoisiin ajoneuvoihin, joten kevyisiin hyötyajoneuvoihin on sovellettava toista 
standardia. Euro 5 -standardi on viimeisin komission henkilöautoille ja kevyille 
hyötyajoneuvoille ehdottama standardi, ja siksi vaikuttaa aiheelliselta käyttää tätä standardia 
perustana, kun kevyitä hyötyajoneuvoja koskevat raja-arvot esitetään uudessa liitteessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Jotta mikrohiukkaspäästöjen 
valvonta voitaisiin varmistaa, komission 
olisi myös tarkasteltava mahdollisuutta 
mitata hiukkaspäästöjä hiukkasten 
määrän perusteella nykyisin käytettävän 
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hiukkasmassan mittauksen lisäksi. 

Perustelu

Koska mikrohiukkaset ilmeisesti aiheuttavat enemmän terveysongelmia kuin suuremmat 
hiukkaset, on tärkeää, että mittauksissa ei keskitytä ainoastaan päästettävien hiukkasten 
massaan vaan myös niiden määrään. Jotta suljetaan pois se mahdollisuus, että 
tulevaisuudessa avosuodattimet kehittyvät vastaamaan hiukkasmassaa koskevaa rajoitusta 
mutta päästävät edelleen läpi suuren määrän mikrohiukkasia, on annettava uusi standardi, 
joka koskee päästettyjen hiukkasten määrää. Tässä vaiheessa ei ole aiheellista määrittää 
hiukkasten lukumäärää koskevaa standardia, koska asiaa tutkitaan parhaillaan YK:n 
Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelmassa (PMP). YK:n Euroopan 
talouskomission työryhmä tarkastelee vielä kysymystä. Kun PMP-ohjelman tulokset 
valmistuvat, hiukkasten lukumäärää koskeva standardi vahvistetaan komiteamenettelyllä.

Tarkistus 3
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.

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
edistämästä erittäin ympäristöystävällisten 
ajoneuvojen hankintaa myös muiden kuin 
tämän direktiivin piiriin kuuluvien 
ajoneuvojen luokissa 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.

Perustelu

Muutos liittyy tarkistukseen, jolla kevyet hyötyajoneuvot sisällytetään direktiivin piiriin.

Tarkistus 4
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
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Soveltamisala
Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
maantieajoneuvojen ryhmiin:
(a) direktiivin XXXX/XX/EY1 liitteessä II 
määritellyt luokkien M2 ja M3 ajoneuvot, 
joiden suurin teknisesti sallittu massa 
kuormitettuna on yli 3,5 tonnia,

(b) direktiivin XXXX/XX/EY liitteessä II 
määritellyt luokkien N2 ja N3 ajoneuvot, 
joiden suurin teknisesti sallittu massa 
kuormitettuna on yli 3,5 tonnia, ja
(c) direktiivin XXXX/XX/EY liitteessä II 
määritellyt luokan N1 ajoneuvot, joiden 
enimmäismassa on 3,5 tonnia.
_______
1Tässä viitataan komission ehdotukseen 
KOM(2003) 418, 2003/0153 (COD), sellaisena 
kuin se on muutettuna asiakirjalla KOM(2004) 
738, joka on käsiteltävänä 
yhteispäätösmenettelyssä. Viittaukset 
puitedirektiiviin lisätään, kun direktiivi on 
hyväksytty.

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa on täsmennettävä, ja kevyet hyötyajoneuvot olisi sisällytettävä sen 
piiriin jo nyt. On tärkeää muistaa, että julkisyhteisöt ostavat vuosittain 162 000 ryhmien (a), 
(b) ja (c) ajoneuvoa, joista 110 000 on kevyitä hyötyajoneuvoja.

Tarkistus 5
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, 
joiden voimanlähteenä on moottori, joka 
täyttää liitteen sovellettavissa taulukoissa 
esitetyt suurimmat sallitut päästöraja-
arvot.

Perustelu

Saastuttamattomien ajoneuvojen määritelmää ei pitäisi rajoittaa raskaisiin yli 3,5 tonnin 
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hyötyajoneuvoihin eikä sitoa toisessa direktiivissä asetettuihin raja-arvoihin, erityisesti koska 
kyseisen direktiivin raja-arvot eivät ole kovin kunnianhimoiset. Raja-arvot on siksi lisätty 
tämän direktiivin uuteen liitteeseen, jolloin siihen voidaan sisällyttää myös kevyitä 
hyötyajoneuvoja koskevat raja-arvot. Alkuperäistä EYA-standardia on käytetty uuden liitteen 
taulukoissa 1 ja 2 esitettyjen raja-arvojen perustana, mutta niihin on tehty joitakin muutoksia 
teknisen kehityksen kannustamiseksi.

Tarkistus 6
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 
vähintään 35 prosentin kiintiö kunkin 
1 a artiklan a - c kohdassa tarkoitetun 
ryhmän maantieajoneuvoista, 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.

Perustelu

Kiintiöiden tavoitteena on lisätä puhtaampien ajoneuvojen kysyntää markkinoilla julkisten 
hankintojen avulla. Sen lisäksi, että kiintiöiden pitäisi olla riittävän suuret mittakaavaetujen 
saavuttamiseen, niillä olisi myös valmisteltava julkisyhteisöjen kalustoa voimaanastuviin 
uusiin eurooppalaisiin standardeihin. 35 prosentin kiintiö vaikuttaa vähimmäistasolta näitä 
tarkoituksia varten.

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. Liitettä voidaan mukauttaa tekniseen 
edistykseen ja ajoneuvomarkkinoilla 
tapahtuvan kehityksen huomioon 
ottamiseksi 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Muutoksilla ei kuitenkaan voida alentaa 
raja-arvoilla tavoiteltua tasoa ympäristön 
näkökulmasta. 
Kun YK:n Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan 
ajoneuvoja koskevien määräysten 
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yhdenmukaistamista käsittelevän 
maailmanfoorumin puitteissa, saadaan 
päätökseen, liitettä tarkistetaan 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, jotta hiukkasten massaan 
perustuvia raja-arvoja voidaan tarkistaa 
ja jotta voidaan ottaa käyttöön hiukkasten 
määrään perustuvat raja-arvot.

Perustelu

Jotta tässä direktiivissä säädetyt raja-arvot olisivat tehokkaita, niitä on päivitettävä 
säännöllisesti teknistä edistystä vastaavasti. Heti kun ajoneuvoja varten kehitetään uusia 
eurooppalaisia standardeja, direktiivin raja-arvoja olisi muutettava, jos ne eivät ole riittävän 
kunnianhimoisia. Yhteispäätösmenettely on yksinkertaisesti liian hidas tätä päivittämistä 
varten, joten esittelijä ehdottaa siksi komitologiamenettelyä. Direktiiviin on kuitenkin 
sisällytetty suojalauseke varmistamaan, että raja-arvoja ei nosteta. Hiukkasten määrää 
koskevien raja-arvojen käyttöönottoa koskevat perustelut on esitetty edellä.

Tarkistus 8
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 8 artiklassa tarkoitetusta päivästä 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden toteuttamista toimista, 
joiden tavoitteena on muiden kuin tämän 
direktiivin piiriin kuuluvien 
saastuttamattomien ajoneuvojen hankinta, 
mukaan luettuna energiatehokkaat 
ajoneuvot ja ajoneuvot, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 120 g/km. 
Kertomuksessa arvioidaan tämän 
direktiivin vaikutuksia, jäsenvaltioiden 
suorittamaa raportointia ja lisätoimien 
tarpeellisuutta sekä esitetään tarvittaessa 
ehdotuksia erityisesti saastuttamattomien 
ajoneuvojen hankintavelvollisuuden 
laajentamisesta koskemaan henkilöautoja 
sekä hiilidioksidia ja hiukkasten määrää 
koskevien raja-arvojen sisällyttämisestä 
liitteeseen kaikkia ajoneuvoja varten siinä 
tapauksessa että niitä ei ole jo otettu 
käyttöön 4 artiklan mukaisesti. Komissio 
varmistaa, että hiukkasten määrän 
mittaamismenetelmien alalla saavutetaan 
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riittävää edistystä, jotta kaikkia 
ajoneuvoja koskevia standardeja voidaan 
ehdottaa mahdollisimman pian ja 
viimeistään edellä tarkoitetun arvioinnin 
yhteydessä.  

Perustelu

Todella "saastuttamattoman ajoneuvon" olisi myös täytettävä hiilidioksidia ja 
hiukkaspäästöjen määrää koskevat standardit.
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Tarkistus 9
Liite (uusi)

Liite: Erittäin ympäristöystävällisten ajoneuvojen päästörajat

Taulukko 1: Raja-arvot maantieajoneuvoille, joiden suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna on yli 3,5 tonnia - ESC- ja ELR-testisyklit

Hiilimonoksidin 
massa

(CO) g/kWh

Hiilivetyjen massa
(HC) g/kWh

Typpioksidien massa
(NOx) g/kWh

Hiukkasmassa
(PT) g/kWh

Savu

m-1

Hiukkasten 
lukumäärä(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Lukumäärää koskeva standardi määritellään myöhemmin.

Kun kyseessä ovat dieselmoottorit, jotka testataan lisäksi ETC-testisyklissä, ja erityisesti kaasumoottorit, hiilimonoksidin, ei-metaanisten 
hiilivetyjen, metaanin (soveltuvin osin), typen oksidien ja hiukkasten (soveltuvin osin) massat eivät saa ylittää taulukossa 2 esitettyjä määriä.

Taulukko 2: Raja-arvot maantieajoneuvoille, joiden suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna on yli 3,5 tonnia - ETC-testisyklit

Hiilimonoksidin 
massa

(CO) g/kWh

Ei-metaanisten 
hiilivetyjen massa
(NMHC) g/kWh

Metaanin massa

(CH4) g/kWh(1)

Typpioksidien massa
(NOx) g/kWh

Hiukkasmassa
(PT) g/kWh

Hiukkasten 
lukumäärä(2)

(PM)
3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Vain kaasumoottorit.
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(2) Lukumäärää koskeva standardi määritellään myöhemmin.
Taulukko 3: Raja-arvot maantieajoneuvoille, joiden suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna on alle 3,5 tonnia
 

Raja-arvot

Hiilimonoksidin 
massa
(CO)

Hiilivetyjen massa
(HC)

Typen oksidien 
massa
(NOx)

Hiilivetyjen ja typen 
oksidien 

yhteenlaskettu 
massa

(HC + NOx)

Hiukkasmassa
(PM)

Hiukkasten 
lukumäärä(1)

(PM)

Vertailuma
ssa

(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Ajoneuv
oluokka

Alalu
okka

PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0
II 1305 < RM 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Koodi: PI (Positive Ignition) = ottomoottorit, CI (Compression Ignition) = puristussytytysmoottorit
(1) Lukumäärää koskeva standardi määritellään myöhemmin. 
(2) Ottomoottoreja koskevia hiukkasmassoja sovelletaan vain sellaisiin suoraruiskutusmoottoreihin, jotka käyttävät joko osittain tai kokonaan laihaa polttoaineseosta. 

Perustelu

Jotta raskaiden ajoneuvojen EYA-standardista ei tule kahlitsevaa ja jotta julkisyhteisöjen hankintavelvollisuus voidaan ulottaa koskemaan kevyitä 
hyötyajoneuvoja (ja jotta helpotetaan sen myöhempää ulottamista henkilöautoihin), esittelijä ehdottaa, että raja-arvotaulukot siirretään EYA-
direktiivistä tähän uuteen liitteeseen ja että mukaan otetaan Euro 5 -standardi sellaisena kuin komissio on sitä ehdottanut. EYA-standardin osalta 
on tehty kaksi tärkeää muutosta, koska niillä on merkittäviä vaikutuksia terveyden ja ympäristön kannalta: NOx:n raja-arvon alentaminen 2:sta 
1:een ja hiukkasten massan raja-arvon alentaminen 0,02:sta 0,002:een. Molemmat ehdotetut arvot vastaavat Saksan ympäristöviraston 
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(Umweltbundesamt) jo vuonna 2003 esittämiä ehdotuksia. NOx-arvojen osalta on syytä huomata, että USA:ssa vastaavien ajoneuvojen raja-arvo on 
0,4. Hiukkasten ehdotettu raja-arvo perustuu siihen, että määrän on oltava 0,002, jotta suodattimen käytöstä tulee pakollista. 
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PERUSTELUT

Mietinnön yleinen tavoite

Esittelijä pitää komission ehdotusta tervetulleena ja antaa täyden tukensa ajatukselle, jonka 
mukaan ilman laadun, ympäristön ja terveyden tarvittava parantaminen on varmistettava 
muun muassa saasteettomampien ajoneuvojen markkinoille tehtävillä julkisilla 
investoinneilla.

Direktiivin tarkastelussa on otettava laajemmalta kannalta huomioon erityisesti tulevat Euro 
VI -standardit, jotka tämän mietinnön tavoin koskevat yli 3,5 tonnin painoisia ajoneuvoja sekä 
kevyitä hyötyajoneuvoja. Kaikkia uusia ajoneuvoja koskevien tiukempien standardien 
käyttöönotto on pitkällä aikavälillä ehdottoman välttämätöntä terveyden ja ympäristön 
parantamisen kannalta ja siten työmme lopullinen tavoite.

Mietintöä on siten tarkasteltava askeleena tiellä kohti standardien välttämätöntä tulevaa 
tiukentamista. Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla on siten kolmenlaisia tavoitteita.

Ensinnäkin pyritään lyhyellä aikavälillä suurempaan ympäristölliseen etuun tiukentamalla 
ehdotettuja EYA-standardeja.

Toiseksi näillä tiukennetuilla vaatimuksilla pyritään osaltaan vaikuttamaan siihen, että todella 
voimme ohjata markkinoita kohti tulevia standardeja, mitä ei tapahtuisi, jos keskeisiä 
standardeja erityisesti typen oksidien ja hiukkasten osalta ei tiukennettaisi suhteessa EYA-
standardeihin ja Euro V -standardeihin.

Kolmanneksi esittelijä ehdottaa yleisesti korkeampaa tavoitteellisuus- ja sitoutumistasoa, joka 
on välttämätöntä, jotta kustannukset voidaan pitkällä aikavälillä minimoida.

Tiukemmat standardit

Terveys- ja ympäristövaikutusten osalta EYA-standardin keskeisimmät arvot ovat ne, jotka 
koskevat typen oksideja ja hiukkasia. Jo hyväksytty Euro V -standardi, joka koskee yli 3,5 
tonnin painoisia raskaita ajoneuvoja ja joka astuu voimaan vuonna 2008/2009, on erityisesti 
näiltä osin hyvin lähellä komission luonnoksessa esitettyä EYA-standardia. Vaikka tämän 
ehdotuksen käsittelyä ja hyväksymistä tarkasteltaisiin optimistisesti, sillä saavutettavat 
ympäristölliset edut jäävät rajallisiksi, koska direktiivi on parhaassa tapauksessa voimassa 
vuoden ennen kuin Euro V astuu voimaan kaikkien uusien ajoneuvojen osalta.

Muun muassa ajoneuvojen valmistajat katsovat, että innovaation ja markkinoiden ohjailun 
kannalta Euro V tarjoaa jo riittävästi kannusteita valmistaa ajoneuvoja, jotka täyttävät nämä 
standardit.

Koska tämä direktiivi kattaa vain osan markkinoista, on täysin ratkaisevaa, että se 
nimenomaan tukee merkittäviä ympäristöllisiä parannuksia tarjoavien ajoneuvojen 
valmistusta.
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Pitkällä aikavälillä tavoitteena on siten oltava Euro VI -standardiin valmistautuminen ja siksi 
erityisesti typen oksideja ja hiukkasia koskevien vaatimusten tiukentaminen.

Pitkän aikavälin investoinnit

Direktiivin tavoitetason nostamista on vastustettu pääasiassa taloudellisilla kustannuksilla, 
joita puhtaampien ajoneuvojen osuuden kasvattamiseen liittyy. Tämä käsitys on kuitenkin 
lyhytnäköinen.

Tuleva Euro VI -standardi koskee kaikkia uusia ajoneuvoja, ja jos emme ajoissa panosta 
riittävästi alan kehittämiseen, se johtaa hyvin merkittäviin lisäkustannuksiin sekä julkisten 
että yksityisten ostajien kannalta.

Ehdotuksen tavoitteena on jo nyt luoda suuremmat kootut eurooppalaiset markkinat 
puhtaammille ajoneuvoille ja siten toteuttaa mahdollisia mittakaavaetuja varmistamalla, että 
teollisuudella on riittävän suuret markkinat, joilla tarvittavia investointeja voidaan perustella.

Alkuperäisen ehdotuksen tarkoituksena oli antaa julkisten investointien toimia ratkaisevassa 
roolissa markkinoita ohjaavana voimana, ja tätä vastaavasti esittelijä ehdottaa, että julkisissa 
hankinnoissa puhtaampien ajoneuvojen osuus nostetaan 35 prosenttiin ja että direktiivi 
laajennetaan käsittämään myös kevyet hyötyajoneuvot.

Korkeammat tavoitteet ja vakava sitoutuminen teollisuuteen nähden ovat siten ratkaisevia, jos 
meidän on määrä turvata välttämättömät investoinnit, saavuttaa mittakaavaedut ja siten 
alentaa pitkän aikavälin kustannuksia.

Tarkistaminen ja päivittäminen teknologista kehitystä vastaavasti

Esittelijä katsoo, että direktiivin vaatimuksia on päivitettävä jatkuvasti teknologista kehitystä 
vastaavasti. Jotta uusiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin voidaan mukautua nopeasti, 
esittelijä pitää kiinni ehdotuksen aikomuksesta, jonka mukaan tämän mukautuksen annetaan 
tapahtua ilman uutta poliittista käsittelyä, mutta hän ehdottaa samanaikaisesti, että 
tarkistusprosessia ohjataan voimakkaammin kuvaamalla täsmällisesti elementit, jotka 
tulevaisuudessa näyttävät muodostuvan kaikkein ratkaisevimmiksi. Kyseessä ovat ensi sijassa 
direktiivin soveltamisalan laajentaminen henkilöautoihin, hiilidioksidin raja-arvojen ja 
energiatehokkuuden sisällyttäminen vaatimuksiin sekä vaatimusten jatkuva mukauttaminen 
teknologisia mahdollisuuksia vastaavasti.

Lisäksi direktiivissä otetaan käyttöön vaatimus, joka koskee voimakkaampaa keskittymistä 
hiukkasten määrän mittaukseen (erotukseksi nyt käytössä olevasta massaan perustuvasta 
mittauksesta) ja näiden arvojen myöhempää sisällyttämistä direktiiviin. Pienhiukkaset 
muodostavat - vähäisestä painostaan huolimatta - hyvin vaarallisen terveysuhan, mikä 
edellyttää, että niihin panostetaan erityisesti.

Rahoitus

Tulevien investointien rahoittamista koskeva sääntely ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. 
Ehdotuksen johdanto-osan 14 kappaletta vastaavasti esittelijä on selkeästi sitä mieltä, että on 
käytettävä sekä yhteisön rahoituslähteitä että kansallisia rahoituslähteitä ja että 
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lisäinvestointien ei pidä heikentää julkisen liikenteen laatua. Lisäksi esittelijä pitää 
luonnollisena sitä, että jäsenvaltiot ottavat rahoitusjärjestelyissään huomioon tiettyjen 
alueellisten tai paikallisten poliittisten ja hallinnollisten tasojen kasvavat menot direktiivin 
noudattamisen yhteydessä.

Olisi kuitenkin läheisyysperiaatteen vastaista säätää täsmällisistä rahoitusmalleista, kuten 
ehdotuksessakaan ei toisistaan poikkeavien kansallisten järjestelyjen vuoksi säädetä 
direktiivin yleisten vaatimusten saavuttamiseen käytettävistä malleista.


