
PR\670834FI.doc PE 390.556v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2007/2119(INI)

8.6.2007

MIETINTÖLUONNOS
yhteisön strategiasta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
(2007/2119(INI))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Chris Davies



PE 390.556v01-00 2/11 PR\670834FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................8



PR\670834FI.doc 3/11 PE 390.556v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisön strategiasta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
(2007/2119(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisön 
strategiasta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset (KOM(2007)0019)1,

– ottaa huomioon vaikutustenarvioinnin, joka liittyy komission tiedonantoon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille yhteisön strategiasta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset (SEC(2007)0060),

– ottaa huomioon kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman2, 

– ottaa huomioon kuudennen3 ja seitsemännen4 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
esittelyn puiteohjelman,

– ottaa huomioon päätöslauselmansa maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisesta 
(2005/2049(INI))5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutoksen rajoittamisesta kahteen celsiusasteeseen: toimet vuoteen 2020 ja sen 
jälkeen (KOM(2007)0002)6,

– ottaa huomioon 8.–9. maaliskuuta 2007 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen 
puheenjohtajan päätelmät uudistetusta kestävän kehityksen strategiasta (kesäkuu 2006) ja 
ympäristöteknologian ja -innovoinnin asemasta kasvua ja työllisyyttä koskevan 
Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisessa,

– ottaa huomioon arvioinnin henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämismahdollisuuksia ja kustannuksia koskevista teknologisista ja muista toimista 
(31. lokakuuta 2006)7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja teollisuus-, 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
2 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
3 EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.
4 EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005.
6 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot tuottavat noin 19 prosenttia 
EU:n hiilidioksidipäästöistä ja päästöjen absoluuttiset määrät kasvavat edelleen pääasiassa 
siksi, että uusien autojen määrä ja teho kasvavat,

B. ottaa huomioon, että maantieliikenteen osuus kaikesta EU:ssa käytetystä öljystä on 
60 prosenttia ja öljyn tehoton käyttö lisää energian huoltovarmuuteen kohdistuvaa uhkaa 
sekä aiheuttaa korkeita käyttökustannuksia ja maailman öljyvarojen kulumista,

C. katsoo, että nyt vaaditaan lainsäädäntötoimia suunnittelua ja teknologiaa koskevien 
muutosten edistämiseksi, jos ala aikoo auttaa EU:ta saavuttamaan tämän 
hiilidioksidipäästöjä koskevan tavoitteen: vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä 
verrattuna vuoden 1990 tasoon,

Aikataulu ja tavoitteet

1. tunnustaa, että valmistajat vaativat viisi–seitsemän vuotta muutosten tekemiseksi 
ajoneuvomalliin mahdollisimman taloudellisesti ja että EU:n markkinoille vuonna 2008 
tulevien ajoneuvojen keskimääräiset päästöt ovat todennäköisesti yli 150 g CO2/km, ja 
torjuu komission ehdotuksen vähentää keskimääräisiä päästöjä teknisin keinoin 130 
grammaan CO2/km vuoteen 2012 mennessä liian kalliina;

2. epäilee, että ehdotus täydentävien toimien käytöstä aikaisemmin sovitun päästötavoitteen 
120 g CO2/km saavuttamiseksi vuoteen 2012 mennessä on lähinnä vain poliittinen ele, ja 
katsoo, että lainsäädännöllä olisi asetettava selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet 
päästöjen vähentämiselle teknisin keinoin;

3. ehdottaa, että sitovia vuotuisia päästötavoitteita olisi sovellettava 1. tammikuuta 2011 
alkaen ajoneuvojen teknisen kehittämisen edistämiseksi, jotta varmistetaan se, että 
pelkästään näiden keinojen avulla kaikkien EU:n markkinoille 1. tammikuuta 2015 
jälkeen tulleiden henkilöautojen keskimääräiset päästöt ovat korkeintaan 120 g CO2/km;

4. vaatii, että 1. tammikuuta 2020 alkaen keskimääräisten päästöjen olisi oltava korkeintaan 
95 g CO2/km ja katsoo, että EU:n olisi tuettava innovoinnin tarvittavaa edistämistä 
seitsemännen puiteohjelman tutkimusohjelmalla;

5. katsoo, että pitkän aikavälin tavoitteet olisi määriteltävä viimeistään vuonna 2016 
komission tarkistuksen jälkeen ja pitää todennäköisenä, että kyseiset tavoitteet vaativat 
uusia päästörajoituksia (70 g CO2/km tai vähemmän) vuoteen 2025 mennessä;

6. katsoo, että 1. tammikuuta 2015 alkaen uusia henkilöautomalleja, jotka ylittävät 
päästörajan 120 g CO2/km yli 100 prosentilla, ei saisi tuoda EU:n markkinoille;

7. suosittelee ottaen huomioon vaikeudet, joita joillain erikoisvalmistajilla voi olla 
keskimääräisten päästöjen vähentämisessä koko suppeassa autovalikoimassaan 
suunnitellussa aikataulussa, että kullakin valmistajalla tai maahantuojalla olisi oltava 
oikeus poistaa vuosittain 500 merkittyä ajoneuvoa tiedoista, joita käytetään 
keskimääräisten päästöjen määrittelemiseen, sillä edellytyksellä, että tällaisten 
ajoneuvojen päästöt ja polttoainetaloudellisuus ilmoitetaan ja niistä kerrotaan kuluttajille 
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normaalien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti;

Valmistajien tehtävänjako
8. tunnustaa suuren vaihtelun henkilöautoja ja eri valmistajien mallistoja koskevissa 

kuluttajien mieltymyksissä; vaatii saavuttamaan hiilidioksidipäästörajat markkinoiden 
kaikilla segmenteillä mutta katsoo, että oikeudellisilla järjestelyillä ei saisi aiheuttaa 
haittaa nopeille rajoitusten saavuttajille eikä vaarantaa niiden yritysten kannattavuutta, 
jotka tällä hetkellä valmistavat suuria päästöjä aiheuttavia ajoneuvoja;

9. ehdottaa, että keskimääräisiä päästöjä koskevat vuosien 2015 ja 2020 tavoitteet sekä 
väliaikaiset vuotuiset tavoitteet olisi asetettava viittaamalla kaikkien valmistajien ja 
maahantuojien myymien ajoneuvojen raja-arvokäyrään, jonka lähtökohdaksi olisi 
otettava uusien henkilöautomallistojen profiili 1. tammikuuta 2011;

10. suosittelee, että raja-arvokäyrä määritellään matemaattisella kaavalla, jossa yhdistetään 
funktiolla kunkin ajoneuvon hiilidioksidipäästöt sen jalanjälkeen (akselin leveys kertaa 
akseliväli);

11. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia neuvoston ja Euroopan parlamentin 
käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että käyrän suunnittelussa otetaan huomioon erot 
autojen koossa ja päästörajojen saavuttamisen teknologiset kustannukset;

12. ehdottaa, että 1. tammikuuta 2011 otetaan käyttöön uusi suljettu markkinamekanismi 
CARS (Carbon Allowance Reduction System), joka ei aiheuta yleisiä kustannuksia 
autoteollisuudelle ja joka palkitsee yrityksiä, joiden malliston hiilidioksidipäästöt jäävät 
raja-arvokäyrän alapuolelle samalla, kun se rankaisee niitä yrityksiä, joiden mallisto 
aiheuttaa sitä enemmän päästöjä;

13. odottaa, että CARS-järjestelmässä valmistajia ja maahantuojia vaaditaan maksamaan 
taloudellisia seuraamuksia päästörajoitusten ylityksistä myytyä autoa kohti ja että 
kyseiset taloudelliset seuraamukset voidaan hyvittää saman valmistajan sellaisille 
vastarekisteröidyille henkilöautoille myönnetyillä hyvityksillä, joiden päästöt jäävät raja-
arvokäyrän alapuolelle;

14. katsoo, että seuraamusten suuruuden olisi perustuttava käyttöönottokustannuksiin, joita 
aiheuttavat tekniset vähentämistoimet malliston keskimääräisten päästöjen 
vähentämiseksi vaadittuun päästörajaan;

15. ehdottaa, että perustetaan EU:n laajuinen sääntelyelin hallinnoimaan CARS-järjestelmää 
ja että sille toimitetaan rekisteröintitiedot, jotka annetaan myös kaikille jäsenvaltioille, ja 
että se julkaisee vuosittain kunkin valmistajan ja maahantuojan taseen sekä maksetut 
seuraamukset ja maksut;

16. suosittelee, että valmistajat ja maahantuojat voisivat määritellä, haluavatko ne 
tunnustetuksi liikeyksiköksi pääyrityksen vai eri tytäryhtiöt tai liiketoimintayksiköt, jotka 
vastaavat suoraan kyseisten ajoneuvojen tuotannosta;

17. ehdottaa, että ensimmäisinä toimintavuosinaan CARS-järjestelmä olisi vain varjo-
organisaatio, joka toimisi tiedonkeruun, sertifikaattien toimittamisen ja taseiden julkaisun 
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Testauksen ja tiedonvalvonnan kehittäminen

18. kannattaa testausmenetelmien tarkistusta siten, että niissä jäljitellään paremmin todellisia 
ajo-olosuhteita, ja kehottaa tarkistamaan eurooppalaisen ajosyklin teknologisen 
kehityksen, esimerkiksi kuudennen vaihteen asentamisen, huomioon ottamiseksi;

19. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön uusia toimia ja normeja, joiden avulla voidaan 
liittää hiilidioksidin vähentämistä varten kiinteä arvo hyödyllisiin parannuksiin, kuten 
vaihteen vaihdon osoittimet, tehokas ilmastointi, alhaisen pyörimiskitkan renkaat ja 
kehittyneet voiteluaineet, joiden käyttö riippuu yksittäisen autonkuljettajan 
käyttäytymisestä;

20. kehottaa neuvostoa arvioimaan testimenetelmiä sen määrittelemiseksi, noudatetaanko 
tuotantomääräyksiä, ja sen varmistamiseksi, että eri jäsenvaltioiden sertifiointielinten 
lähestymistavat eivät eroa toisistaan;

Ajoneuvojen eritelmät

21. korostaa, että on ensisijaisen tärkeää käsitellä energian huoltovarmuutta koskevia 
kiireellisiä kysymyksiä ja tarvetta vähentää EU:n riippuvuutta tuontiöljystä, vähentää 
hiilidioksidipäästöjä lisäämättä uusien autojen kustannuksia ja parantaa tieturvallisuutta;

22. vaatii siksi, että 31. joulukuuta 2012 alkaen, ellei lupaa anneta lainvalvonta-, pelastus- tai 
sotilastarkoituksia varten, EU:n markkinoilla ei sallita uusia henkilöautomalleja, jotka 
viritettynä voivat saavuttaa yli 162 km/h nopeuden, joka on 25 prosenttia enemmän kuin 
useimpien jäsenvaltioiden suurin sallittu nopeus;

Mainonta ja merkinnät

23. suosittelee pakollisten vähimmäisvaatimusten asettamista uusien autojen 
polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen esittämiselle mainonnassa, 
kaikessa markkinointi- ja myynninedistämismateriaalissa sekä esittelytiloissa ja pitää A–
G-asteikkoa, jota käytetään tiettyjen sähkötuotteiden energiatehokkuuden vertailussa, 
mallina vaadittujen tietojen esittämiselle;

24. ehdottaa, että lainsäädäntö, jossa vaaditaan terveysvaroituksia savukerasioihin, tarjoaa 
hyödyllisen esimerkin, ja ehdottaa, että vähintään 20 prosenttia uusien autojen 
myynninedistämiseen mainoksissa, markkinointimateriaalissa tai esittelytilojen 
ilmoituksissa varatusta tilasta olisi käytettävä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä 
koskevien tietojen esittämiseen asianmukaisessa muodossa;

Kuluttajakysynnän edistäminen

25. tunnustaa, että jäsenvaltiot voivat toimia merkittävässä roolissa kuluttajakysynnän 
suuntaamisessa vähän päästöjä tuottaviin ajoneuvoihin, ja kehottaa valmistelemaan 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa esitetään toimia tätä tarkoitusta varten;

26. tukee erityisesti verotuksellisten toimien käyttöä ja kannustaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön sekä osto- että kierrätysverot ajoneuvoille, joiden päästöt ylittävät keskiarvon;
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Täydentävät toimet

27. katsoo, että toimia, jotka voivat auttaa vähentämään ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 
mutta joiden absoluuttista arvoa ei voida määritellä, olisi pidettävä ainoastaan 
täydentävinä, eikä niitä pitäisi sisällyttää nyt ehdotettuun lainsäädäntöön;

28. pelkää, että biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö voi aiheuttaa elintarvikkeiden hintojen 
nousua kaikkein vähätuloisimmille ihmisille ja kiihdyttää trooppisten sademetsien 
hävittämistä, ja kehottaa tarkistamaan pikaisesti biopolttoaineita koskevan politiikan 
ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevien näkökohtien huomioon ottamiseksi;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.



PR\670834FI.doc 9/11 PE 390.556v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

Noin 19 prosenttia Euroopan unionin kaikista hiilidioksidipäästöistä on lähtöisin 
henkilöautoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista, ja päästöjen absoluuttiset määrät kasvavat 
jatkuvasti huolimatta siitä, että vuoteen 2004 päättyneellä kymmenvuotiskaudella päästöjä 
saatiin vähennettyä keskimäärin 12,4 prosenttia jokaista uutta autoa kohden.    

Kasvu johtuu pääasiassa autojen lukumäärän ja niiden aiheuttamien ruuhkien lisääntymisestä 
(autojen rekisteröinnit ovat lisääntyneet 25 jäsenvaltion EU:ssa 36 prosenttia vuosina 1990–
2003 eli 156 miljoonasta 212 miljoonaan) sekä uusien autojen tehosta, joka kasvoi 
keskimäärin 28 prosenttia vuotta 2004 edeltävien kymmenen vuoden aikana, eli paljon 
enemmän kuin niiden paino, joka kasvoi 15 prosenttia, vaikka yhdenkään maan hallitus ei ole 
korottanut teiden nopeusrajoituksia.

Tämä ei selvästikään auta EU:ta saavuttamaan tavoitetta vähentää CO2-päästöjä vuoden 1990 
tasosta ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä eikä varsinkaan 30 prosentin tavoitetta, 
joka on riippuvainen kansainvälisen sopimuksen varmistumisesta.

CO2-päästöt ja polttoainetalous ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa.  Tieliikenteen 
osuus on 60 prosenttia kaikesta EU:ssa käytetystä öljystä, ja polttoaineen tehoton 
hyödyntäminen autoissa aiheuttaa paitsi tarpeettoman suuria päästöjä myös yhä suuremman 
uhan EU:n energian toimitusvarmuudelle ja köyhdyttää samoin maailman öljyvarantoja sekä 
pakottaa kuljettajat maksamaan korkeita käyttökustannuksia.

Moottoriteollisuus sitoutui vuonna 1999 vapaaehtoisesti vähentämään Euroopassa 
valmistettavien uusien autojen keskimääräisiä päästöjä niin, että ne ovat enintään 140 g 
CO2/km vuoteen 2008 mennessä. Vaikka 25 prosenttia valmistajista on valmis täyttämään 
tämän tavoitteen, kokonaistilanne ei ole kehuttava.  EU:n 25 jäsenvaltion markkinoilla 
myytyjen kaikkien uusien autojen keskimääräiset päästöt nousivat 162 grammaan CO2/km 
vuonna 2004, eivätkä ne todennäköisesti vähene alle 150 grammaan CO2/km vuoden 2008 
loppuun mennessä.

Komissio suostui periaatteessa vasta tammikuussa 2007 ottamaan käyttöön sitovaa
lainsäädäntöä ja ehdotti, että valmistajia vaaditaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä teknisin 
keinoin 130 grammaan CO2/km vuoteen 2012 mennessä ja otetaan käyttöön erilaisia 
lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kokonaispäästöt ovat kyseiseen päivämäärään 
mennessä enintään 120 g CO2/km.

Vuotta 2012 koskeva tavoite on melkoinen haavekuva.  Se kuvastaa useita poliittisia 
päätöksiä, joista viimeisimmät hyväksyttiin yksimielisesti neuvostossa viime vuoden 
kesäkuussa ja joissa ei juurikaan ole välitetty todellisesta tilanteesta.  Komissio on yrittänyt 
kaventaa toiveiden ja todellisuuden välistä kuilua ehdottamalla, että 120 g CO2/km:n tavoite 
pitäisi saavuttaa erinäisten "lisätoimenpiteiden" avulla, kuten biopolttoaineiden 
hyödyntämisellä. Tällaiset toimenpiteet voitaisiin ottaa huomioon teknologisten parannusten 
ohella, vaikka niihin todennäköisesti vaikuttavat muun muassa kuljettajien käyttäytyminen ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus.
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Esittelijä katsoo, että autonvalmistajille pitäisi antaa ehdoton varmuus niistä teknisistä 
vaatimuksista, joita niiden on noudatettava, ja vaikka onkin mahdollista ottaa käyttöön ja 
sisällyttää säädöksiin joitakin CO2-vähennyksiä koskevia arvoja, jotka voidaan saavuttaa 
käyttämällä parempia renkaita, voiteluaineita tai ilmastointilaitteita, valmistajien suoran 
valvonnan ulottumattomissa olevia muita toimenpiteitä olisi pidettävä vain täydentävinä eikä 
niitä pitäisi sisällyttää tähän lainsäädäntöön.

Esittelijän ehdotuksen mukaan kustannustehokkain keino saavuttaa sama tavoite on asettaa 
kunnianhimoisempi päästöjen vähentämistavoite, mutta myöntää autoteollisuudelle pitempi 
ajanjakso, jonka kuluessa niiden on täytettävä pakolliset vaatimukset.

Onneksi päästöjä voidaan nykyään vähentää merkittävästi parantamalla tekniikkaa ja 
suunnittelua. Tällä hetkellä jo yli miljoona EU:ssa vuosittain myydyistä autoista päästää 
ilmaan hiilidioksidia vähemmän kuin 120 g/km, ja eräät markkinoiden parhaimmista 
hybridiajoneuvoista tuottavat 25 prosenttia vähemmän päästöjä (60 g CO2/km) kuin niiden 
kilpailijat, joita myydään vastaavaan hintaan.  Euroopan autonvalmistajien liiton ACEA:n 
puheenjohtajan mukaan teollisuus on ottanut käyttöön noin viisikymmentä CO2-päästöjen 
vähentämistekniikkaa kymmenen viime vuoden aikana, vaikka niitä ei vielä käytetäkään yhtä 
laajasti kuin olisi toivottavaa.  

Vähennyksiä saadaan aikaan vaihtoehtoisten polttoaineiden ja moottorijärjestelmien käytön 
lisäksi myös käyttämällä enemmän hybridimoottoreita, parempia bensiinimoottoreita ja 
dieselmoottoreita ja vähentämällä turboahtimilla varustettuja moottoreita sekä kehittämällä 
lisää voimansiirtolaitteita, vähentämällä ajoneuvon painoa lisäämällä alumiinin käyttöä, 
asentamalla stop-start-järjestelmiä, tehostamalla vaihteistoa, parantamalla aerodynaamista 
suunnittelua, käyttämällä kitkaa vähentäviä voiteluaineita ja kuulalaakereita, asentamalla 
tehokkaampia ilmastointijärjestelmiä ja käyttämällä pienen vierintävastuksen omaavia 
renkaita.

Sellaisten ajoneuvojen valmistajille tai tuojille, joiden ajoneuvokanta ylittää huomattavasti 
keskimääräiset päästövaatimukset, on ehdottomasti asetettava jonkinlaisia taloudellisia 
esteitä.  Olisi myös hyvä, jos vähäpäästöisten autojen valmistajat, joilla on usein hyvin tiukat 
voittomarginaalit, saisivat jonkinlaista hyvitystä.  

Esittelijä ehdottaa, että perustetaan uusi markkinamekanismi, CARS-järjestelmä (Carbon 
Allowance Reduction System), jossa otetaan huomioon automarkkinoiden eri lohkot mutta 
jossa vaaditaan, että autojen valmistajat tai tuojat maksavat sakkoja ylittäessään yleisesti 
pakolliset tavoitteet; jos autokannan päästöt jäävät vaadittujen raja-arvojen alapuolelle, 
valmistajille ja tuojille maksettaisiin hyvityksiä. 

Esittelijä ehdottaa, että järjestelmää hallinnoimaan perustetaan uusi sääntelyelin.

Markkinamekanismin tarkoituksena on olla kustannuksiltaan neutraali teollisuudelle 
kokonaisuudessaan, mutta päästövähennysten aikaansaaminen lisää aluksi valmistajien 
kustannuksia. Innovaatioilla ja parannuksilla on hintansa, ja eri arvioiden mukaan 
ajoneuvojen hinta nousee 100–150 euroa jokaista vähennettyä hiilidioksidigrammaa/km 
kohden.  Kustannukset jäävät vähäisemmiksi, jos valmistajille annetaan riittävästi aikaa 
suunnitella, tehdä muutoksia malleihin ja saada aikaan tehokkuussäästöjä, joita kertyy 
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mittakaavaeduista, kun uusi teknologia siirtyy massatuotantoon.

Autonvalmistajat ovat onneksi onnistuneet alentamaan Euroopan unionissa myytävien uusien 
ajoneuvojen keskimääräistä hintaa 9 prosentilla vuoden 1996 jälkeen huolimatta siitä, että 
turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia on lisätty.  Koska paremmasta polttoainetaloudesta 
kertyy välittömiä säästöjä, suurin osa ajoneuvon ostajista saa todennäköisesti maksamansa 
korkeamman alkuhinnan nopeasti kompensoitua.

Eurooppalaiset autonvalmistajat väittävät toisinaan, että näihin toimenpiteisiin sopeutuminen 
asettaisi ne epäedulliseen kilpailuasemaan.  Tätä väitettä on vaikea hyväksyä.  Euroopan 
unionissa ostetaan uusia autoja vuosittain enemmän kuin missään muussa maailman 
kaupparyhmittymässä, ja EU:n sisämarkkinat edellyttävät, että EU:n omat autonvalmistajat ja 
sekä autojen tuojat täyttävät samat vaatimukset.  EU ei suinkaan heikennä kilpailukykyä vaan 
tarjoaa tasavertaisen toimintaympäristön ja omille autonvalmistajilleen lisäksi tiettyä suojelua 
niiden kehittäessä vähäpäästöisiä autoja, joiden on määrä auttaa niitä avaamaan uutta 
liiketoimintaa EU:n ulkopuolella.

Valmistajat väittävät myös, että yhä tehokkaampien autojen valmistus on vain vastaus 
kuluttajien kysyntään.  Tämä on osittain totta, mutta valmistajat myös muokkaavat kysyntää.  
Eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että mainonnassa suositaan 
huipputehoisia, alhaisen polttoainetalouden omaavia ja runsaasti hiilidioksidia päästäviä uusia 
autoja, sillä ne ovat tuottoisin teollisuuden lohko. Uusien ajoneuvojen polttoainetalouden 
parantamista tai päästösuoritusta koskevia näkökohtia painotetaan sen sijaan vain vähän.  

Tarvitaankin uusia mainonta- ja tuoteselostevaatimuksia, jotta päästäisiin pois näiden 
seikkojen painottamisesta, ja vähäpäästöisten ajoneuvojen kysyntä vilkastuisi suuresti, jos 
jäsenvaltiot ottaisivat käyttöön taloudellisia kannustimia ja määräisivät korkeampia hankinta-
tai käyttöveroja runsaspäästöisille autoille.

Esittelijä esittää vielä yhden näkökohdan.  Euroopan unioni ei ainoastaan pyri vähentämään 
ajoneuvojen CO2-päästöjä vaan haluaa myös turvata energian toimitusvarmuutensa.   Jos se 
ei päästä markkinoille ajoneuvoja, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, miksi se antaa 
luvan myydä ajoneuvoja, jotka käyttävät kohtuuttoman paljon polttoainetta ja jotka on 
suunniteltu rikkomaan tieliikenteen turvallisuuden perusteella käyttöön otettuja 
nopeusrajoituksia?

Tämä on esittelijän mielestä niin poliittisesti kuin ympäristönkin kannalta järjetöntä.  
Mietinnössä ehdotetaan, että uusille ajoneuvoille ei myönnetä tyyppihyväksyntää, jos niillä 
voidaan ajaa yli 25 prosenttia lähes kaikissa Euroopan maissa vahvistettua enimmäisnopeutta 
nopeammin.  Tämä ei ainoastaan vähentäisi polttoaineen käyttöä ja hillitsisi päästöjä, vaan 
alentaisi myös markkinoiden parhaimpien ajoneuvojen hintaa, sillä niitä ei enää tarvitsisi 
virittää naurettaviin mittasuhteisiin.

Saattaa nimittäin olla, että markkinoimalla tällaisia liian tehokkaita koneita, eräät valmistajat 
kannustavat salaa kuljettajia ylittämään lailliset nopeusrajoitukset.  Juuri valmistajien onkin 
nyt perusteltava kantansa. 
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