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KORTFATTAD MOTIVERING

Trots åtskilliga försök att minska utsläppen av föroreningar som är skadliga för miljön och 
människors hälsa kämpar många europeiska städer fortfarande med dålig luftkvalitet. 
Vägtransportsektorn, som står för 26 procent av den totala energiförbrukningen och orsakar
24 procent av de totala koldioxidutsläppen, spelar en viktig roll när det gäller att minska de 
förorenande utsläppen och energiförbrukningen. Det finns avsevärda möjligheter att minska 
utsläppen från fordon. Den teknik som behövs är dock alltför dyr i dagens läge.

I detta förslag föreslår kommissionen att man skapar en marknad för renare och 
energieffektivare fordon genom att ålägga offentliga organ att anslå minst 25 procent av sin 
årliga upphandling av tunga fordon till ”rena fordon” (bl.a. fordon som uppfyller
prestandanormerna för miljövänligare fordon (EEV-fordon)). Detta innebär att man varje år 
skulle köpa eller hyra åtminstone cirka 4 000 ”rena” bussar och 8 000 ”rena” lastbilar.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Den europeiska fordonsindustrin är en 
masstillverkningsindustri och den offentliga förvaltningen kan lämpligen fungera som 
”lanseringskunder” och på detta sätt skapa tillräckligt stora marknader med nödvändiga 
stordriftsfördelar. Denna åtgärd kan dessutom öka intresset för och kännedomen om rena 
fordon bland företag och den breda allmänheten. Det krävs åtgärder på gemenskapsnivå 
eftersom åtgärder på nationell nivå skulle kunna leda till att den inre marknaden splittras upp 
och att det utvecklas olika småserier av fordon som uppfyller olika nationella krav.

Föredraganden anser att det valda målet på 25 procent är en bra och fungerande kompromiss 
mellan å ena sidan målet att förbättra luftkvaliteten och utveckla marknaden, och å andra 
sidan möjligheten att begränsa extrakostnaderna för investeringar och skapa tillgång till en 
massmarknad. Kommissionens val att inledningsvis inrikta förslaget på marknaden för tunga 
fordon (vilken inbegriper bussar och de flesta nyttofordon, till exempel sopbilar), där den 
offentliga upphandlingens andel är relativt stor (ungefär en tredjedel), anser föredraganden 
också vara ett förnuftigt val. Slutligen välkomnar föredraganden att man i förslaget har valt ett 
teknikneutralt och prestandabaserat tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt främjar 
innovation och marknadsbaserade lösningar och skapar nödvändig flexibilitet för att industrin 
skall kunna anpassa sig till tekniska och ekonomiska framsteg. Föredraganden beklagar dock 
att det inte införs någon ”ren” norm för energieffektivitet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4a (nytt)
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(4a) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om 
främjande av användningen av 
biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel1 fastställs två nationella 
vägledande mål, nämligen 2 procent för
2005 och 5,75 procent för 2010, när det 
gäller andelen biodrivmedel som skall
släppas ut på marknaden.
__________
1 EUT L 123, 17.5.2003, s. 42.

Motivering

En hänvisning bör göras till de rättsakter som redan nu främjar användningen av rena 
bränslen inom transportsektorn.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Prestandanormer bör användas för att 
gynna rena fordon. I Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder 
mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer med 
kompressionständning som används i fordon 
samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar 
från motorer med gnisttändning drivna med 
naturgas eller gasol vilka används i fordon 
definieras en norm för miljövänligare fordon 
(EEV, Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) med en totalvikt på över 3,5 ton. 
För närvarande verkar den normen vara den 
lämpligaste att använda i det här direktivet 
för definition av ett rent fordon. Det bör 
dock ges möjlighet att ändra definitionen av
för att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen.

(8) Prestandanormer bör användas för att 
gynna rena fordon. I Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder 
mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer med 
kompressionständning som används i fordon 
samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar 
från motorer med gnisttändning drivna med 
naturgas eller gasol vilka används i fordon 
definieras en norm för miljövänligare fordon 
(EEV, Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) med en totalvikt på över 3,5 ton. 
För närvarande verkar den normen vara den 
lämpligaste att använda i det här direktivet 
för definition av ett rent fordon. Det bör 
dock ges möjlighet att ändra definitionen för 
att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen
och för att inbegripa normer för 
energieffektivitet.

Motivering

Den befintliga definitionen av miljövänligare fordon (EEV-fordon) innehåller inga 
hänvisningar till energieffektivitet. Ett av syftena med detta direktiv är emellertid att minska 
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vägtransportfordonens totala energiförbrukning. Därför bör man i samband med en eventuell 
ändring av definitionen av miljövänligare fordon också försöka inkludera normer för 
energieffektivitet i denna definition.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) Fordon med låg bränsleförbrukning eller 
som använder alternativa bränslen, 
exempelvis biobränsle, naturgas, LPG eller 
vätgas, eller som är försedda med elmotor 
eller hybriddrift (kombination av 
förbrännings- och elmotor), kan bidra till att 
minska utsläppen och föroreningarna.

(9) Fordon med låg bränsleförbrukning eller 
som använder alternativa bränslen, 
exempelvis biobränsle, naturgas, LPG eller 
vätgas, eller som är försedda med elmotor 
eller hybriddrift (kombination av 
förbrännings- och elmotor), kan bidra till att 
minska utsläppen och föroreningarna och till 
att förbättra luftkvaliteten i stadsområden.

Motivering

I direktivet görs ingen hänvisning till problemet med dålig luftkvalitet i stadsområden, ett 
problem som ren transport kan bidra till att lösa.

Ändringsförslag 4
Skäl 9a (nytt)

(9a) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 
om kvaliteten på bensin och dieselbränslen1

(direktivet om bränslekvalitet) skapar 
oavsiktliga hinder för en ökad användning 
av biobränslen eftersom det där fastställs
exakta specifikationer för bensin och 
diesel, och därför bör direktivet ses över.
__________
1 EGT L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktivet 
senast ändrat genom förordning (EG)
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, 
s. 1).

Motivering

I direktivet om bränslekvalitet fastställs av miljö- och hälsoskäl specifikationer för bensin och 
diesel, till exempel gränsvärden för halten av etanol, eter och andra oxygenater i bensin. Där 
fastställs även ett gränsvärde för ångtryck i bensin. Standard EN590 innehåller ytterligare 
tekniska gränsvärden, och där fastställs att diesel får innehålla högst fem volymprocent 
biodiesel. Dessa gränsvärden hindrar ökad användning av biobränslen och bör ses över.
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Ändringsförslag 5
Skäl 10

(10) Obligatorisk upphandling av rena 
fordon bör bidra till minskad nedsmutsning 
och lägre energiförbrukning och till att sådan 
fordonsteknik införs tidigare. 

(10) Obligatorisk upphandling av rena 
fordon bör bidra till minskad nedsmutsning 
och lägre energiförbrukning och till att sådan 
fordonsteknik införs tidigare. För att 
garantera en trygg energiförsörjning och 
bättre miljöprestanda är det önskvärt att 
medlemsstaterna riktar in sig på offentlig 
upphandling av rena fordon som använder 
alternativa bränslen och alternativ teknik, 
särskilt biobränsle eller vätgas, eller som är 
försedda med elmotor eller hybriddrift 
(kombination av förbrännings- och 
elmotor).

Motivering

Trots att direktivet är teknikneutralt är det viktigt att medlemsstaterna riktar in sig på att 
främja alternativa bränslen och alternativ teknik.

Ändringsförslag 6
Skäl 10a (nytt)

(10a) Samtidigt bör utvecklingen av ny 
fordonsteknik och alternativa bränslen 
stödjas med hjälp av gemenskapens och 
medlemsstaternas instrument för forskning 
och utveckling samt med hjälp av 
strukturfonderna.

Motivering

Ansträngningarna för att skapa en marknad genom en ökning av efterfrågan måste åtföljas av 
åtgärder för att främja forskning, teknisk innovation och marknadslansering. Detta kräver 
offentlig finansiering, både på EU-nivå och nationell nivå. Det faktum att strukturfonderna på 
senaste tiden inriktats mot innovation skulle kunna utnyttjas mer i detta hänseende.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, punkt 1

1. Definitionen av ett rent fordon i artikel 2 b 
får anpassas till den tekniska utvecklingen i 

1. Definitionen av ett rent fordon i artikel 2 b 
får anpassas till den tekniska utvecklingen i 
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enlighet med förfarandet i artikel 6.2. enlighet med förfarandet i artikel 5.2. 

Motivering

Korrigering av ett tekniskt misstag.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall se till att relevant 
information om eventuella planerade 
åtgärder görs tillgänglig för berörda parter 
i god tid.

Motivering

För att tillvarata den kunskap och erfarenhet som industrin och icke-statliga organisationer 
besitter bör kommissionen och kommittén eftersträva en fortgående dialog och spridning av 
information samt ett kontinuerligt samråd med berörda parter.

Ändringsförslag 9
Artikel 6, punkt 2, stycke 2

Senast tre år efter datumet i artikel 7.1 skall 
kommissionen sammanställa en rapport om 
tillämpningen av direktivet och om de 
åtgärder enskilda medlemsstater vidtagit i 
fråga om upphandling av rena fordon med 
en totalvikt på under 3,5 ton. Rapporten 
skall innehålla en bedömning av vilka 
effekter det här direktivet fått, 
medlemsstaternas rapportering och behovet 
av ytterligare åtgärder, samt innehålla 
förslag, framförallt när det gäller frågan om 
kravet på ren upphandling skall utvidgas till 
personbilar och lätta lastbilar med en 
totalvikt på under 3,5 ton.

Senast två år efter datumet i artikel 7.1 skall 
kommissionen sammanställa en rapport om 
tillämpningen av direktivet och om de 
åtgärder enskilda medlemsstater vidtagit i 
fråga om upphandling av rena fordon med 
en totalvikt på under 3,5 ton. Rapporten 
skall innehålla en bedömning av vilka 
effekter det här direktivet fått, 
medlemsstaternas rapportering och behovet 
av ytterligare åtgärder, samt innehålla 
förslag, framförallt när det gäller frågan om 
kravet på ren upphandling skall utvidgas till 
personbilar och lätta lastbilar med en 
totalvikt på under 3,5 ton.

Motivering

För bilindustrin, som måste planera sina investeringar och aktiviteter på lång sikt, är det av 
största vikt att man bättre kan förutse kommande förordningar. Industrin behöver tid för att 
göra väl genomtänkta och kostnadseffektiva investeringar i utveckling och tillverkning. En av 
de viktigaste rekommendationerna från högnivågruppen ”Cars 21” gällde just denna fråga. 
Kommissionen bör därför så snart som möjligt bedöma behovet av ytterligare åtgärder.
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