
PR\721750FI.doc PE405.926v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2007/0295(COD)

7.5.2008

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden 
hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta
(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Matthias Groote



PE405.926v01-00 2/19 PR\721750FI.doc

FI

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 tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 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 asetukseksi moottoriajoneuvojen ja 
moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta 
(Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta
(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0851),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0007/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

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.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta mikrohiukkaspäästöjen (0,1 μm 
tai alle) valvonta voitaisiin varmistaa, 
komissiolle olisi annettava valtuudet 
vahvistaa mahdollisuus tarkastella 
hiukkaspäästöjä hiukkasten määrän 
perusteella nykyisin käytettävän 
hiukkasmassan tarkastelun lisäksi. 
Hiukkasten määrään perustuva tarkastelu 

(11) Jotta mikrohiukkaspäästöjen (0,1 μm 
tai alle) valvonta voitaisiin varmistaa, 
komissiolle olisi annettava valtuudet 
vahvistaa mahdollisuus tarkastella 
hiukkaspäästöjä hiukkasten määrän 
perusteella nykyisin käytettävän 
hiukkasmassan tarkastelun lisäksi.
Hiukkasten määrään perustuva tarkastelu 
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olisi toteutettava Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelman (Particulate 
Measurement Programme – PMP) tulosten 
perusteella ja olemassa olevia haasteellisia 
ympäristötavoitteita noudattaen.

olisi toteutettava Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelman (Particulate 
Measurement Programme – PMP) tulosten 
perusteella ja olemassa olevia haasteellisia 
ympäristötavoitteita noudattaen. 
Hiukkasmäärä olisi vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteiden laatimisen 
yhteydessä 1. päivään huhtikuuta 2009 
mennessä.

Or. de

Perustelu

Hiukkasmäärän käyttöönotto on tärkeää, jotta voidaan taata umpinaisten 
dieselhiukkassuodattimien käyttö. Tiettyihin avosuodattimiin verrattuna umpisuodattimet 
eivät päästä lainkaan läpi mikrohiukkasia. Mikrohiukkaset ärsyttävät erityisesti keuhkoja ja 
ovat näin ollen hyvin haitallisia terveydelle.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi hyväksyttävä 
maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetut 
ajosyklit testausmenettelyssä, johon 
päästöjä koskevat EY-tyyppihyväksynnän 
säännökset perustuvat. Olisi myös 
tarkasteltava mahdollisuutta käyttää
kannettavia päästöjenmittauslaitteistoja 
todellisessa käytössä syntyviä päästöjen 
tarkistamiseen ja ottaa käyttöön syklin 
ulkopuolisten päästöjen 
valvontamenettelyjä.

(12) Komission olisi hyväksyttävä 
maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetut 
ajosyklit testausmenettelyssä, johon 
päästöjä koskevat EY-tyyppihyväksynnän 
säännökset perustuvat. Olisi myös 
käytettävä kannettavia 
päästöjenmittauslaitteistoja todellisessa 
käytössä syntyvien päästöjen tarkistamiseen 
ja otettava käyttöön syklin ulkopuolisten 
päästöjen valvontamenettelyjä.

Or. de

Perustelu

Todellisessa käytössä mitatut päästöt eroavat usein suurestikin testisyklissä mitatuista 
arvoista. Kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttö ja ulkopuolisten päästöjen 
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mittaaminen on välttämätöntä, jotta voitaisiin estää ajoneuvojen suunnittelu erityisesti 
testisyklejä silmällä pitäen ja niiden suuremmat päästöt muina aikoina.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Dieselhiukkassuodattimien 
asettaminen raskaisiin hyötyajoneuvoihin 
jälkikäteen saattaa aiheuttaa korkeampia 
NO2-päästöjä. Komission olisi tästä syystä 
laadittava ilman pilaantumista koskevan 
teemakohtaisen strategian puitteissa 
lainsäädäntöehdotus suodattimien 
jälkikäteistä asettamista koskevan 
kansallisen lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta ja varmistettava, 
että tässä yhteydessä noudatetaan 
ympäristönsuojeluvelvoitteita.

Or. de

Perustelu

Monilla kaupungeilla ja kunnilla tulee olemaan vaikeuksia pitää kiinni ilmanlaatua koskevan 
direktiivin sisältämistä tulevista NO2-rajoista. Jotta voidaan varmistaa lähteistä peräisin 
olevien päästöjen väheneminen, on tästä syystä tärkeää antaa säännöksiä myös käytössä 
olevien ajoneuvojen varustamisesta jälkikäteen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan seurata tämän alan 
osuutta kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärästä, komission olisi 
säädettävä raskaiden hyötyajoneuvojen 
polttoainekulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen mittauksesta.

(14) Jotta voidaan seurata tämän alan 
osuutta kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärästä, komission olisi 
säädettävä raskaiden hyötyajoneuvojen 
polttoainekulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen mittauksesta. 
Komission olisi tarvittaessa esitettävä 
neuvostolle ja parlamentille 
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lainsäädäntöehdotus raskaiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
sääntelemisestä.

Or. de

Perustelu

Jos havaintojen perusteella todetaan hälyttäviä arvoja, komission olisi esitettävä neuvostolle 
ja parlamentille lainsäädäntöehdotus hiilidioksidipäästöjen sääntelemiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta lisätä hiukkasmääriin perustuvia 
päästörajoja liitteeseen I, määrittää NOx-
raja-arvoon sisältyvä NO2-komponentin 
hyväksyttävä taso, vahvistaa 
tyyppihyväksyntää koskevia erityisiä 
menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä 
hiukkasmäärän mittausmenettely ja 
hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat 
syklin ulkopuolisia päästöjä, ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuutta ja päästöjen 
mittaukseen käytettyjä testisyklejä. Koska 
mainitut toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niillä täydennetään tätä asetusta 
lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä 
osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(24) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta lisätä hiukkasmääriin perustuvia 
päästörajoja liitteeseen I, määrittää 
tarvittaessa NOx-raja-arvoon sisältyvä 
NO2-komponentin hyväksyttävä taso, 
vahvistaa tyyppihyväksyntää koskevia 
erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia 
sekä hiukkasmäärän mittausmenettely ja 
hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat 
syklin ulkopuolisia päästöjä, kannettavien 
päästöjenmittauslaitteiden käyttöä, 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuutta ja 
päästöjen mittaukseen käytettyjä 
testisyklejä. Koska mainitut toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Todellisessa käytössä mitatut päästöt eroavat usein suurestikin testisyklissä mitatuista 
arvoista. Kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttö ja ulkopuolisten päästöjen 
mittaaminen on välttämätöntä, jotta voitaisiin estää ajoneuvojen suunnittelu erityisesti 
testisyklejä silmällä pitäen ja niiden suuremmat päästöt muina aikoina.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla - 4 kohta - johdantokappaleen a alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa direktiivin 
2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän 
artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet. 
Toimenpiteiden on koskettava seuraavia 
seikkoja:

4. Komissio vahvistaa direktiivin 
2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän 
artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet. 
Toimenpiteet on vahvistettava 1. päivään 
huhtikuuta 2009 mennessä ja niiden on 
koskettava seuraavia seikkoja:

a) pakokaasupäästöt, myös testisyklit, 
syklin ulkopuoliset päästöt, hiukkasmäärät, 
päästöt joutokäynnillä, savun tiheys sekä 
pilaantumista rajoittavien laitteiden 
moitteeton toiminta ja regenerointi;

a) pakokaasupäästöt, myös testisyklit, 
kannettavien päästöjenmittauslaitteiden 
käyttö ajoneuvojen todellisessa käytössä 
syntyvien päästöjen tarkistamiseksi, syklin 
ulkopuolisten päästöjen tarkistaminen ja 
rajoittaminen liitteessä I mainittujen 
päästörajojen noudattamiseksi, 
hiukkasmäärien raja-arvojen 
vahvistaminen voimassa olevia tiukkoja 
ympäristövaatimuksia noudattaen, päästöt 
joutokäynnillä sekä pilaantumista 
rajoittavien laitteiden moitteeton toiminta 
ja regenerointi;

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteiden on oltava saatavissa viimeistään 1. huhtikuuta 2009, jotta 
valmistajat ja tavarantoimittajat saavat kaikki tiedot, joita tarvitaan ajoneuvojen 
varustamiseen ajoissa normien mukaisesti. Todellisessa käytössä mitatut päästöt eroavat 
usein suurestikin testisyklissä mitatuista arvoista. Kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen 
käyttö ja ulkopuolisten päästöjen mittaaminen on välttämätöntä, jotta voitaisiin estää 
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ajoneuvojen suunnittelu erityisesti testisyklejä silmällä pitäen ja niiden suuremmat päästöt 
muina aikoina.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla - 4 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa direktiivin 
2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen muita 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, 
testejä ja vaatimuksia.

Komissio voi vahvistaa direktiivin 
2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen muita 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, 
testejä ja vaatimuksia, ottaakseen 
huomioon nykyisten säännösten 
soveltamisalaan kuuluvia asioita 
koskevan teknisen kehityksen ja 
lieventämättä samalla voimassa olevia 
tiukkoja ympäristövaatimuksia. 
Toimenpiteet on vahvistettava 1. päivään 
huhtikuuta 2009 mennessä.

Or. de

Perustelu

Komiteamenettelyyn ei pidä lisätä uusia seikkoja, ja on varmistettava, että voimassa oleva 
ympäristönsuojelun korkea taso säilyy.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvojen käyttäjien on 
varmistettava, että ajoneuvoa ei ajeta ilman 
kuluvaa reagenssia.

2. Ajoneuvojen valmistajien on 
varmistettava, että ajoneuvoa ei ajeta ilman 
kuluvaa reagenssia.

Or. de
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Perustelu

Tämänhetkinen lainsäädäntö sallii vielä ajoneuvojen käytön myös ilman reagenssia, jolloin 
niiden päästöt ovat liitteessä I mainittuja arvoja suurempia. Tämän estämiseksi ajoneuvojen
valmistajien on varmistettava tulevaisuudessa, että ajoneuvoja ei enää voida ajaa ilman 
kuluvaa reagenssia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
8 artikla - 2 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä 
lokakuuta 2014 alkaen saa pitää uusien 
ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä 
asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, 
vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä 
sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 
26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä 
päästöihin liittyvistä syistä tällaisten 
ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja 
käyttöönotto.

2. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 alkaen saa pitää uusien 
ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä 
asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, 
vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä 
sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 
26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä 
päästöihin liittyvistä syistä tällaisten 
ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja 
käyttöönotto.

Or. de

Perustelu

Aikaisempi käyttöönottoajankohta on teknisesti mahdollinen ja antaa komissiolle riittävästi 
aikaa täytäntöönpanotoimenpiteiden päätökseen saattamiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
10 artikla - 1 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kannustimia on sovellettava asianomaisen 
jäsenvaltion markkinoille saatettuihin 
kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka ovat 
tämän asetuksen mukaisia. Kannustinten 
soveltaminen on kuitenkin lakkautettava 

Kannustimia on sovellettava asianomaisen 
jäsenvaltion markkinoille saatettuihin 
kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka ovat 
tämän asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia. 
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viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2014. Kannustinten soveltaminen on kuitenkin 
lakkautettava viimeistään 1 päivänä 
huhtikuuta 2013.

Or. de

Perustelu

Aikaisempi käyttöönottoajankohta on teknisesti mahdollinen ja antaa komissiolle riittävästi 
aikaa täytäntöönpanotoimenpiteiden päätökseen saattamiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
11 artikla - 2 kohta - 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttäjien rikkomustyyppeihin, joista 
määrätään seuraamus, on sisällyttävä 
ajoneuvon ajaminen ilman kuluvaa 
reagenssia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämänhetkinen lainsäädäntö sallii vielä ajoneuvojen käytön myös ilman reagenssia, jolloin 
niiden päästöt ovat liitteessä I mainittuja arvoja suurempia. Tämän estämiseksi ajoneuvojen
valmistajat on velvoitettava varmistamaan, että ajoneuvoja ei enää voida ajaa ilman kuluvaa 
reagenssia.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla - 1 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien 
Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan 
ajoneuvoja koskevien määräysten 
yhdenmukaistamista käsittelevän 

1. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien 
Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan 
ajoneuvoja koskevien määräysten 
yhdenmukaistamista käsittelevän 
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maailmanfoorumin puitteissa, on saatu 
päätökseen, komissio vahvistaa, 
heikentämättä ympäristön suojelua 
yhteisössä,

maailmanfoorumin puitteissa, on saatu 
keskeisiltä osin päätökseen viimeistään 
1 päivään huhtikuuta 2009 mennessä, 
komissio vahvistaa, heikentämättä 
ympäristön suojelua yhteisössä,

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteiden on oltava saatavissa viimeistään 1. huhtikuuta 2009, jotta 
autoteollisuus saa kaikki tiedot, joita tarvitaan ajoneuvojen varustamiseen ajoissa normien 
mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
12 artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio seuraa 3 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja epäpuhtauksia. Jos komissio 
katsoo, että on asianmukaista antaa 
säännöksiä muiden epäpuhtauksien 
päästöistä, se muuttaa tätä asetusta.

4. Komissio seuraa 3 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja epäpuhtauksia. Jos komissio 
katsoo, että on asianmukaista antaa 
säännöksiä muiden epäpuhtauksien 
päästöistä, se antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
tämän asetuksen muuttamisesta.

Or. de

Perustelu

Jos komissio katsoo, että muiden epäpuhtauksien päästöistä on annettava säännöksiä, tämän 
olisi tapahduttava yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
15 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan 1 päivästä lokakuuta 2014 
direktiivi 80/1269/ETY, komission 

1. Kumotaan 1 päivästä huhtikuuta 2013
direktiivi 80/1269/ETY, komission 
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direktiivit 88/195/ETY, 97/21/EY, 
1999/99/EY ja 2005/78/EY sekä direktiivi 
2005/55/EY.

direktiivit 88/195/ETY, 97/21/EY, 
1999/99/EY ja 2005/78/EY sekä direktiivi 
2005/55/EY.

Or. de

Perustelu

Aikaisempi käyttöönottoajankohta on teknisesti mahdollinen ja antaa komissiolle riittävästi 
aikaa täytäntöönpanotoimenpiteiden päätökseen saattamiseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 
2013. Kuitenkin 8 artiklan 3 kohtaa ja 
10 artiklaa sovelletaan sen 
voimaantulopäivästä ja liitteessä II olevaa 
1 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 
1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 
2 kohdan a alakohtaa, 3 kohdan 
a alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan 
b alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan 
c alakohdan i alakohtaa ja 3 kohdan 
d alakohdan i alakohtaa sovelletaan 
1 päivästä lokakuuta 2014.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 
2012. Kuitenkin 8 artiklan 3 kohtaa ja 
10 artiklaa sovelletaan sen 
voimaantulopäivästä ja liitteessä II olevaa 
1 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 
1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 
2 kohdan a alakohtaa, 3 kohdan 
a alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan 
b alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan 
c alakohdan i alakohtaa ja 3 kohdan 
d alakohdan i alakohtaa sovelletaan 
1 päivästä huhtikuuta 2013.

Or. de

Perustelu

Aikaisempi käyttöönottoajankohta on teknisesti mahdollinen ja antaa komissiolle riittävästi 
aikaa täytäntöönpanotoimenpiteiden päätökseen saattamiseen.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Komission teksti

LIITE I

Euro VI -päästörajat

Raja-arvot
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Hiukkas
massa

(mg/kW
h)

Hiukkas-
määrä 

(1) 
(#/kWh)

ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Huomautus:
PI = ottomoottorit 
CI = puristussytytysmoottorit.
1) Tätä vaihetta varten määitellään myöhemmin lukumäärää koskeva standardi.
2) Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun vakiotilaiseen testisykliin (WHSC) ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun 
muuttuvatilaiseen testisykliin (WHTC) liittyvät raja-arvot otetaan käyttöön myöhemmässä vaiheessa, kun nykyisiä 
testisyklejä (ESC ja ETC) koskevat korrelaatiokertoimet on vahvistettu.
3) NOx-raja-arvoon sisältyvä NO2-komponentin hyväksyttävä taso voidaan määrittää myöhemmässä vaiheessa.

Tarkistus

LIITE I

Euro VI -päästörajat

Raja-arvot
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Hiukkas
massa

(mg/kW
h)

Hiukkas-
määrä 

(1) 
(#/kWh)

ESC 
(CI)

1500 130 400 10 5



PE405.926v01-00 16/19 PR\721750FI.doc

FI

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Huomautus:
PI = ottomoottorit 
CI = puristussytytysmoottorit.
1) Tätä vaihetta varten määritellään myöhemmin, 1 päivään huhtikuuta 2009 mennessä, lukumäärää koskeva standardi.
2) Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun vakiotilaiseen testisykliin (WHSC) ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun 
muuttuvatilaiseen testisykliin (WHTC) liittyvät raja-arvot otetaan käyttöön myöhemmässä vaiheessa, 1 päivään huhtikuuta 
2009 mennessä, kun nykyisiä testisyklejä (ESC ja ETC) koskevat korrelaatiokertoimet on vahvistettu.
3) NOx-raja-arvoon sisältyvä NO2-komponentin hyväksyttävä taso voidaan määrittää myöhemmässä vaiheessa, kuitenkin 
1 päivään huhtikuuta 2009 mennessä.

Or. de

Perustelu

Mittaukset ovat osoittaneet, että tekniikan taso on niin pitkällä, että hiukkasmassalle voidaan 
saavuttaa alempi arvo kuin 10 mg/kWh. Hiukkaspäästöt muodostavat valtavan ongelman 
ilmanlaadun ja ihmisten terveyden kannalta. Parlamentti on tehnyt toistuvasti selväksi, että 
ongelma on poistettava päästölähteessä. Tämän vuoksi muun muassa kauttakulkumaat 
hyötyisivät alhaisemmista hiukkasmassa-arvoista.

Täytäntöönpanotoimenpiteiden on oltava saatavissa viimeistään 1. huhtikuuta 2009, jotta 
autoteollisuus saa kaikki tiedot, joita tarvitaan ajoneuvojen varustamiseen ajoissa normien 
mukaisesti.
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PERUSTELU

Bensiinin, dieselin ja kaasun kaltaiset polttoaineet perustuvat fossiilisiin energialähteisiin, ja 
niiden palamisesta aiheutuu päästöjä, jotka vahingoittavat terveyttä, eläimistöä ja kasvistoa ja 
jouduttavat ilmakehän lämpenemistä.

Aikaisempaa vähemmän saastuttavat kuorma-autot parantavat osaltaan merkittävästi 
ilmanlaatua Euroopassa. Tällä on selvä yhteys moottoriajoneuvokannan keski-ikään 
eurooppalaisilla teillä. Samalla kun moottoriajoneuvojen keski-ikä laskee, nousee sellaisten 
ajoneuvojen osuus, jotka synnyttävät aikaisempaa vähemmän ympäristölle ja terveydelle 
haitallisia pakokaasupäästöjä.

Komission ehdotus

Komissio antoi syyskuussa 2005 ympäristöalan kuudennen toimintaohjelman ja siihen 
pohjautuvan Puhdasta ilmaa Eurooppaan (CAFE) -ohjelman puitteissa ehdotuksen ilman 
pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta. Komission 21. joulukuuta 2007 
antaman Euro VI -asetusehdotuksen olisi oltava yksi toimenpiteistä, jonka avulla parannetaan 
ilmanlaatua.

Komission ehdotukseen sisältyy raskaita hyötyajoneuvoja koskevien yhdenmukaistettujen 
teknisten säännösten käyttöönotto, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden toiminta ja 
ympäristönsuojelun korkea taso. Ehdotuksessa vahvistetaan raja-arvot haitallisille 
hiilimonoksidipäästöille (CO) sekä typen oksidien (NOx) ja kiinteiden hiukkasten (PM) 
päästöille. Euro V -päästörajoihin verrattuna hiukkasmassan raja-arvon on määrä laskea 
66 prosenttia ja typen oksidien raja-arvon 80 prosenttia. Jotta voitaisiin taata toimivien 
sisämarkkinoiden tavoite ja varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso, komission 
ehdotukseen sisältyy myös ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta 
koskevia toimenpiteitä.

Käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen ("poliittinen asetus") rinnalla laaditaan ositetun 
lähestymistavan mukaisesti "teknistä asetusta", jossa vahvistetaan tekniset eritelmät, jotka 
myös täyttävät perusvaatimukset.

Euro VI -asetuksen on määrä korvata vuonna 2013 marraskuusta 2006 lähtien voimassa olleet 
Euro IV -päästörajat ja lokakuussa 2008 voimaan tulevat Euro V -päästörajat.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää valitettavana, että komission ehdotus ei ole kunnianhimoisempi hiukkasmassan 
raja-arvojen vahvistamisen osalta. Ehdotuksen valmistelun yhteydessä käydyissä 
keskusteluissa on käynyt selväksi, että raja-arvojen alentaminen entisestään on välttämätöntä, 
jotta voitaisiin varmistaa mikrohiukkasia suodattavien umpisuodattimien käyttöönotto. Tämä 
on mahdollista toteuttaa teknisesti ja mitattu myös testeissä. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa 
pidemmälle menevää vaihetta eli alentamaan hiukkasmassan raja-arvoa siten, että se olisi 
komission ehdottaman 10 mg/kWh:n sijasta 5 mg/kWh.
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Komission ehdotuksen mukaan uudet päästörajat otetaan käyttöön vasta vuonna 2013. 
Aikaisempi käyttöönotto olisi kuitenkin tekniikan tason perusteella mahdollista. Tästä syystä 
esittelijä vaatii työn päätökseen saattamista komiteamenettelyssä 1. päivään huhtikuuta 2009 
mennessä. Uusien päästörajojen on oltava voimassa 36 kuukautta myöhemmin eli 1. päivään 
huhtikuuta 2012 mennessä uusien ajoneuvotyyppien osalta ja 1. päivänä huhtikuuta 2013 
kaikkien ajoneuvojen osalta.

Typen oksideista käytävä keskustelu ei saa kuitenkaan syrjäyttää pienhiukkasista aiheutuvia 
ongelmia. Epäpuhtaudet ovat havaittavissa erityisesti suurkaupungeissa. Jos otetaan käyttöön 
hiukkasmäärä, joka korreloi alhaisen hiukkasmassan kanssa, varmistetaan, että ilmaan ei 
pääse mikrohiukkasia. Hiukkasmäärä olisi vahvistettava täytäntöönpanotoimenpiteiden 
yhteydessä.

Esittelijä kannattaa komission ehdotuksessa säilytettyä mahdollisuutta, että jäsenvaltiot voivat 
tarjota rahoituskannustimia jouduttaakseen ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttöön 
ottamista.

Komissio on sisällyttänyt ehdotukseensa Euro V - ja Euro VI -normien säännökset 
ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta. Esittelijä kannattaa tässä 
kohdassa komission ehdotusta ja painottaa, että riippumattomille toimijoille on annettava 
standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamista ja ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
koskeviin tietoihin samalla tavalla kuin valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille. Huolto 
ja korjaus auttavat varmistamaan, että auto toimii hyvin ja käy asianmukaisesti. Jotta myös 
riippumattomat toimijat voisivat suorittaa korjauksia ongelmitta, yksinkertaistetaan pääsyä 
säännöllisesti tehtävään huoltoon. Säännöllinen huolto varmistaa ajoneuvon varman ja 
ympäristöä säästävän toiminnan, ja sitä on tämän vuoksi tuettava.

Puolueettomat testit osoittavat, että todellisessa ajossa syntyneet päästöt voivat hyvinkin erota 
testisyklissä mitatuista päästöistä.  Sen varmistamiseksi, että ajoneuvojen päästöt pysyvät 
rajoissa myös testisyklin ulkopuolella, esittelijä vaatii kannettavien päästöjenmittauslaitteiden 
ja syklin ulkopuolisten päästöjen mittaamismenettelyn käyttöönottoa.

Dieselhiukkassuodattimien asettaminen raskaisiin hyötyajoneuvoihin jälkikäteen saattaa 
aiheuttaa korkeampia NO2-päästöjä. Monilla kaupungeilla ja kunnilla tulee olemaan 
vaikeuksia pitää kiinni ilmanlaatua koskevan direktiivin sisältämistä tulevista NO2-rajoista.
Jotta voidaan varmistaa lähteistä peräisin olevien päästöjen väheneminen, on tärkeää antaa 
säännöksiä käytössä olevien ajoneuvojen varustamisesta. Esittelijä kehottaa komissiota 
laatimaan asiasta ehdotuksen.

Ilmastonmuutoksesta käydyn keskustelun ja vähäisemmästä käytöstä saavutettujen 
kustannussäästöjen valossa esittelijä vaatii myös, että komissio ottaisi huomioon 
mittaustulokset ja antaisi tarvittaessa ehdotuksen raskaiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen sääntelystä.

Kun asioita jaotellaan sen mukaan, mistä on syytä päättää yhteispäätösmenettelyssä ja mistä 
komiteamenettelyssä, on varmistettava, että uusien ainesosien raja-arvojen käyttöönottamisen 
kaltaiset päätökset tehdään yhteispäätösmenettelyssä.
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Sellaiset ajoneuvot, jotka reagenssin ansiosta alentavat päästöjään, pystyvät nykyään 
kulkemaan myös ilman kyseistä reagenssia ja näin ollen synnyttävät todellisissa ajo-
olosuhteissa päästöjä, jotka ovat huomattavasti sallittuja raja-arvoja korkeampia. Ajoneuvojen
valmistajien on varmistettava tulevaisuudessa, että ajoneuvot, jotka kyseisen tekniikan 
perusteella noudattavat Euro VI -raja-arvoja, eivät enää voi ajaa ilman kuluvaa reagenssia. 
Näin taattaisiin raja-arvojen noudattaminen.
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