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LYHYET PERUSTELUT

Kaupunkiliikenne ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen eurooppalaisen päivittäiseen elämään. EU on päättänyt 
vähentää kasvihuonekaasujen päästöjään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, parantaa 
energiatehokkuuttaan 20 prosentilla ja tuottaa vähintään 20 prosenttia lopullisesta 
energiankulutuksestaan uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäen.

Maantieliikenteen osuus unionin lopullisesta energiankulutuksesta on 26 prosenttia, ja sen 
osuus hiilidioksidipäästöistä on 24 prosenttia. Kaupunkiliikenteen osuus tieliikenteen 
hiilidioksidipäästöistä on 40 prosenttia, ja sen osuus liikenteen muista päästöistä on jopa 
70 prosenttia. Liikenne on merkittävä kasvun edistäjä, mutta se aiheuttaa yhteiskunnalle myös 
kustannuksia. 

Ehdotuksen sisältö

Uusi ehdotus korvaa komission alkuperäisen ehdotuksen, jonka parlamentti hylkäsi 
valiokuntavaiheessa vuonna 20061. Uusi ehdotus perustuu uuteen, teknologiaan perustuvaan
lähestymistapaan, joka komission mukaan on neutraali. Kiistanalainen säännös, jolla julkinen 
sektori haluttiin velvoittaa vahvistamaan tietty puhtaiden ajoneuvojen kiintiö – vähintään 
25 prosenttia – on poistettu.

Komission ehdotuksella otetaan käyttöön yhdenmukaistettu menettely, joka koskee julkisen 
liikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintaa siten, että niiden 
energiankulutuksesta ja päästöistä lasketaan rahallinen arvo. Ajoneuvojen 
energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja epäpuhtauspäästöjen elinkaarikustannuksille 
määritetään rahallinen arvo, ja elinkaarikustannusten olisi toimittava sekä julkisten 
viranomaisten että liikennepalveluja julkiselle hallinnolle sopimuspohjaisesti tarjoavien 
operaattorien kaikkien maantieajoneuvojen hankinnan kriteerinä. Ajoneuvon elinkaari 
määritellään teknisten eritelmien mukaisesti, ja niiden puuttuessa komissio määrittää 
ajoneuvon käyttöiän aikaiset ajokilometrit. 

Hankinnoissa sovellettavat puhtaiden ajoneuvojen valintaperusteet voidaan alkuvaiheessa 
ottaa käyttöön vapaaehtoisesti, ja ne muuttuvat pakollisiksi viimeistään vuodesta 2012 lähtien. 

Ehdotuksella pyritään alentamaan puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen 
hankintakustannuksia puhtaiden ajoneuvojen markkinoiden kriittisen massan luomisen avulla.
Voimassa olevaa ajoneuvojen päästönormeja koskevaa EU:n lainsäädäntöä voidaan käyttää 
tarjouskilpailun ratkaisukriteerinä. 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintakriteerien pakollinen soveltaminen ei 
sulje pois muiden asianmukaisten kriteerien soveltamista eikä ajoneuvojen 
ympäristöystävällisyyttä ja hyötysuhdetta parantavan teknologian jälkiasentamista 
                                               
1 Liikenne- ja matkailuvaliokunta hylkäsi lausuntoluonnoksen, joten se ei antanut lausuntoa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle. Viimeksi mainittu valiokunta hylkäsi 
ehdotuksen.
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ajoneuvoihin.

Vaikka uusi ehdotus ei sisällä vaikutusten täydellistä arviointia, komission mukaan julkisten 
ajoneuvohankintojen arvo on vähintään 16 prosenttia EU:n BKT:sta (arviolta 1 500 miljardia 
euroa), kun EU:ssa otetaan vuosittain käyttöön 110 000 henkilöautoa, 110 000 kevyttä 
hyötyajoneuvoa, 35 000 kuorma-autoa ja 17 000 bussia. 

Valmistelijan ehdotukset

Ehdotetusta järjestelmästä halutaan hyödyllinen väline, jonka avulla kansalliset, alueellisen ja 
paikalliset viranomaiset voivat valita ympäristönsuojelun kannalta älykkäimmän 
kaupunkiliikenteen vaihtoehdon. Puhtaammat ajoneuvot ja älykkäät autot ovat tällä hetkellä 
muita kalliimpia. Puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnassa
hankintaviranomaisten olisi otettava huomioon sekä vähimmäiskustannuskriteerit että 
ympäristöystävällisyys.

Valmistelija katsoo, että direktiivin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää seuraavien ehtojen 
huomioon ottamista:
 Jäsenvaltiot ilmoittavat kaikille direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY tarkoitetuille 

kansallisille, alueellisille ja paikallisille hankintaviranomaisille ja hankintayksiköille
ympäristöä säästävät valintaperusteet, joita liikennepalveluja viranomaisen kanssa 
tehdyn sopimuksen tai viranomaisen myöntämän lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla 
tarjoavien operaattorien on sovellettava, puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen 
käytön edistämiseksi. Hankintaviranomaiset voivat vaatia kokeita, jotka koskevat 
erityisiä liikenneolosuhteita ja kantokykyä.

 Jäsenvaltiot vaihtavat tietoja, jotka liittyvät ympäristöä säästäviin julkisiin 
hankintoihin ja niiden rahoittamiseen. Mainitut tiedot voivat koskea esimerkiksi 
rakennerahastoja, koheesiorahastoja, Jessica-aloitetta, tutkimuksen 7. puiteohjelmaa, 
valtion tai yhteisön tukea sekä kansallista ja EU:n rahoitusta ja lainoja. Jäsenvaltiot voivat 
käyttää paremmin hyväkseen EU:n rahoitusvälineitä kaupunkiliikenteen ja kaupunkien 
ilmanlaadun parantamiseen. 

 Hintojen kilpailukykyisyyttä olisi edistettävä siten, että puhtaan ja energiatehokkaan 
ajoneuvon ja perinteisen ajoneuvon hintaero ei olisi puhtaiden ajoneuvojen menekille 
epäsuotuisa. 

 Komission tulee perustaa eurooppalaiset verkkosivut ja tietokanta, jotka sisältävät 
kaiken sovellettavan lainsäädännön ja rahoitusvälineet sekä kaikki julkiset hankinnat, 
joilla edistetään puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen käyttöä. 

 Paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten olisi voitava käyttää puhtaiden 
ajoneuvojen hankintaa koskevaa yhteistä eurooppalaista merkintää.

 Jäsenvaltiot ja komissio ryhtyvät tarvittaviin toimiin, joiden tarkoituksena on edistää 
kaupunkiliikennettä sekä puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen käyttöä 
strategisissa jatkotoimissa ja kansallisten strategisten viitekehysten ja kansallisten ja 
alueellisten toimintaohjelmien kesken ohjelmakauden tapahtuvassa 
uudelleentarkastelussa, joista on määrätty asetuksessa (EY) N:o 1083/2006. Civitas-
aloitteen ja "Euroopan älykäs energiahuolto" -ohjelman tukemista olisi jatkettava.
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
maantieajoneuvojen hankintaa koskevat 
säännökset julkisia 
henkilöliikennepalveluja viranomaisen 
kanssa tehdyn sopimuksen tai 
viranomaisen myöntämän lisenssin, luvan 
tai hyväksynnän nojalla tarjoaville 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
hankintaviranomaisille ja 
hankintayksiköille.

Perustelu

On tärkeää antaa hankintaviranomaisille asiankuuluvat tiedot, jotta nämä voivat paremmin 
valmistella ajoneuvojen hankintaa, koska Green Award -kriteerit ovat uusia ja täydentävät 
hankintaviranomaisten toimintaa koskevien direktiivien 2004/17 ja 2004/18 säännöksiä. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hinnat ovat aluksi 
korkeammat kuin perinteisten ajoneuvojen. 
Luomalla riittävä kysyntä tällaisille 
ajoneuvoille voidaan varmistaa, että 
suurtuotannon edut johtavat kustannusten 
alenemiseen.

(11) Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hinnat ovat aluksi 
korkeammat kuin perinteisten ajoneuvojen. 
Luomalla riittävä kysyntä tällaisille 
ajoneuvoille voidaan varmistaa, että 
suurtuotannon edut johtavat kustannusten 
alenemiseen. Yrityksiä olisi kannustettava 
edistämään kilpailukykyisiä hintoja, jotta 
puhtaan ja energiatehokkaan ajoneuvon 
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ja perinteisen ajoneuvon hintaero ei olisi 
puhtaiden ajoneuvojen menekille 
epäsuotuisa. 

Perustelu

Mittakaavaetujen varmistaminen edellyttää myös valmistajien toimenpiteitä, jotta myös 
puhtaiden ajoneuvojen hinnat ovat kilpailukykyisiä. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hinnat ovat aluksi 
korkeammat kuin perinteisten ajoneuvojen. 
Luomalla riittävä kysyntä tällaisille 
ajoneuvoille voidaan varmistaa, että 
suurtuotannon edut johtavat kustannusten 
alenemiseen.

(11) Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hinnat ovat aluksi 
korkeammat kuin perinteisten ajoneuvojen. 
Luomalla riittävä kysyntä tällaisille 
ajoneuvoille voidaan varmistaa, että 
suurtuotannon edut johtavat kustannusten 
alenemiseen, ja turvata tarvittavan 
jakeluinfrastruktuurin rakentaminen 
kaikkia liitteessä mainittuja
polttoainetyyppejä varten.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Energiaa ja ympäristöä koskevien 
valintaperusteiden olisi ehdottomasti
oltava niiden valintaperusteiden joukossa, 
jotka hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt ottavat huomioon 
päättäessään puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen 
hankinnasta.



AD\726192FI.doc 7/19 PE404.574v03-00

FI

Perustelu

Tässä direktiivissä esitetty luettelo perusteista, joita paikallisviranomaiset ja hankintayksiköt 
voivat soveltaa puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen hankintaan, ei ole 
tyhjentävä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Valtiontuki maantieajoneuvojen 
hankintaan, mukaan lukien moottoreiden 
ja varaosien jälkiasentaminen 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, olisi 
sallittava yhteisön säännöksissä. 
Tällainen valtiontuki voi olla yhteisön 
yleisen edun kannalta perusteltua 
erityisesti kaupunkien kestävän liikenteen 
edistämiseksi.

Perustelu

Maantieajoneuvojen hankintaan myönnettävän valtiontuen olisi oltava yhteisön säännösten 
mukaista.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
otettava huomioon kaupunkiliikenteen 
tukikelpoisuus sekä puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen 
edistäminen strategisissa jatkotoimissa 
sekä kansallisten strategisten 
viitekehysten ja kansallisten ja 
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alueellisten toimintaohjelmien kesken 
ohjelmakauden tapahtuvassa
uudelleentarkastelussa, sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 
2006 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1083/20061. Civitas-aloitteen ja 
Euroopan älykäs energiahuolto -aloitteen 
tulokset huomioon ottaen jäsenvaltioiden 
ja komission olisi jatkettava mainittujen 
aloitteiden tukemista.
___________
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.

Perustelu

Kaupunkiliikennettä koskevasta vihreästä kirjasta on keskustelu 15. maaliskuuta saakka, 
mutta monet jäsenvaltiot eivät ole ottaneet huomioon näitä asioita kansallisissa
toimintaohjelmissaan. Käynnistettyjä myönteisiä aloitteita, jotka edistävät paikallisten ja 
kansallisten viranomaisten koulutusta ja niille tiedottamista, olisi tuettava ja jatkettava.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt ottavat 
maantieajoneuvojen hankinnoissa yhdeksi 
valintaperusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset ja 
että liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
palveluja viranomaisen kanssa tehdyn 
sopimuksen tai viranomaisen myöntämän 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt ottavat 
maantieajoneuvojen hankinnoissa, mukaan 
lukien moottoreiden ja varaosien 
jälkiasentaminen kyseisiin ajoneuvoihin,
yhdeksi valintaperusteeksi 
energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset ja 
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lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla, 
käyttävät näitä kustannuksia yhtenä 
tällaisten ajoneuvojen ostoperusteena.

että liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
palveluja viranomaisen kanssa tehdyn 
sopimuksen tai viranomaisen myöntämän 
lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla, 
käyttävät näitä kustannuksia yhtenä 
tällaisten ajoneuvojen ostoperusteena.

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan pitäisi kattaa moottoreiden ja varaosien jälkiasentaminen 
tyyppihyväksyttyihin maantieajoneuvoihin.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta moottorien ja 
varaosien jälkiasentamiseen 
maantieajoneuvoihin, joilla on ajettu yli 
75 prosenttia käyttöiän aikaisista 
ajokilometreistä.

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan pitäisi kattaa tyyppihyväksyttyihin M- ja N-luokkiin kuuluvat 
maantieajoneuvot, mukaan lukien moottoreiden ja varaosien jälkiasentaminen. Vanhan tai 
saastuttavan ajoneuvokannan korvaamisen ja innovaation edistämiseksi sekä sen 
varmistamiseksi, että ehdotetulla toimenpiteellä on edullisia vaikutuksia, moottorien ja 
varaosien jälkiasennus otetaan huomioon vain sellaisten ajoneuvojen tapauksessa, joilla on 
ajettu alle 75 prosenttia käyttöiän aikaisista ajokilometreistä.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla  1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edistää puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen 
hankintaa tai ostamista, mukaan lukien 
moottorien ja varaosien jälkiasentaminen 
niihin mainituista ajoneuvoista, joilla ei
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ole ajettu yli 75:ttä prosenttia käyttöiän 
aikaisista ajokilometreistä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien 
säännösten ja erityisesti yhteisön 
valtiontukisääntöjen ja rautateiden ja 
maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 1191/69 
ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta 
23 päivänä lokakuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1370/20071

soveltamista.
___________
1 EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1.

Perustelu

Maantieajoneuvojen hankintaan myönnettävän valtiontuen olisi oltava yhteisön säännösten 
mukaista.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
"maantieajoneuvolla" M- ja N-luokkaan 
kuuluvia ajoneuvoja, sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä puitteiden luomisesta 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle (Puitedirektiivi) 5 päivänä 
syyskuuta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2007/46/EY1, ja moottorien ja varaosien 
jälkiasentamista niihin mainituista
ajoneuvoista, joilla ei ole ajettu yli 
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75:ttä prosenttia käyttöiän aikaisista
ajokilometreistä.
_________
1 EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

Perustelu

Tyyppihyväksyttyjen M- ja N-luokkaan kuuluvien maantieajoneuvojen määritelmän pitäisi 
kattaa myös moottorien ja varaosien jälkiasennukset. Vanhan tai saastuttavan 
ajoneuvokannan korvaamisen ja innovaation edistämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että 
ehdotetulla toimenpiteellä on edullisia vaikutuksia, moottorien ja varaosien jälkiasennus 
otetaan huomioon vain sellaisten ajoneuvojen tapauksessa, joilla on ajettu alle 75 prosenttia 
käyttöiän aikaisista ajokilometreistä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt käyttävät viimeistään 
tämän direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta alkaen 
3 artiklassa määriteltyä menetelmää, kun 
ne soveltavat energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvia toimintakustannuksia 
yhtenä valintaperusteena
maantieajoneuvojen hankinnassa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt käyttävät viimeistään 
tämän direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta alkaen 
3 artiklassa määriteltyä menetelmää, kun 
ne soveltavat energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvia toimintakustannuksia 
sekä muita valintaperusteita
maantieajoneuvojen hankinnassa.

Perustelu

 Energiankulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä aiheutuvia 
kustannuksia olisi pidettävä vapaaehtoisina perusteina, joiden avulla ostajat voivat valita 
ympäristöystävällisemmät ja edullisemmat tarjoukset. 
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen kaikissa direktiiveissä 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY tarkoitettujen 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden tekemissä 
maantieajoneuvojen julkisissa 
hankinnoissa otetaan yhdeksi
valintaperusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 
3 artiklassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

Energiankulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä aiheutuvia 
kustannuksia olisi pidettävä vapaaehtoisina perusteina, joiden avulla ostajat voivat valita 
ympäristöystävällisemmät ja edullisemmat tarjoukset. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen kaikissa maantieajoneuvojen 
ostoissa, jotka tehdään julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseksi 
viranomaisen myöntämän lisenssin, luvan 
tai hyväksynnän nojalla, otetaan yhdeksi 
perusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 
3 artiklassa määritellyn menetelmän 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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mukaisesti.

Perustelu

 Energiankulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä aiheutuvia 
kustannuksia olisi pidettävä vapaaehtoisina perusteina, joiden avulla ostajat voivat valita 
ympäristöystävällisemmät ja edullisemmat tarjoukset. 

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat soveltaa puhtaiden 
ja energiatehokkaiden 
maantieajoneuvojen hankinnassa 
tiukempia valintaperusteita ja halutessaan 
hankkia kunnostettuja ajoneuvoja tai 
uudenaikaistaa olemassa olevia 
ajoneuvoja esimerkiksi asentamalla niihin 
hiukkassuodattimia ja 
valmiustilajärjestelmiä taikka muuttaa 
moottorit käyttämään ympäristöä 
vähemmän pilaavia polttoaineita 
ympäristöominaisuuksien parantamiseksi.

Perustelu

Tarkistus on looginen seuraus toissijaisuusperiaatteesta ja liittyy johdanto-osan 
16 kappaleeseen.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Paikalliset, alueelliset ja kansalliset 
viranomaiset, joiden vuosittain 
hankkimista ajoneuvoista vähintään 
30 prosenttia on puhtaita ja 
energiatehokkaita, voivat käyttää 
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merkintää "puhdas ja energiatehokas 
kaupunkiliikenne". Komissio määrittelee 
merkinnän yhtenäisen mallin.

Perustelu

On tärkeää, että hankintaviranomaisia motivoidaan edistämään puhtaiden ja 
energiatehokkaiden ajoneuvojen käyttöä. 

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Merkintää "puhdas ja energiatehokas 
kaupunkiliikenne" voivat
1 päivän tammikuuta 2013 jälkeen 
käyttää ainoastaan hankintaviranomaiset
ja hankintayksiköt, joiden vuosittain 
hankkimista julkisen liikenteen 
maantieajoneuvoista 100 prosenttia on 
ympäristöä säästäviä.

Perustelu

Puhtaan ja energiatehokkaan kaupunkiliikenteen edistämiseksi ekomerkinnän käyttöoikeus
olisi 1. tammikuuta 2013 jälkeen varattava yksinomaan hankintaviranomaisille ja 
hankintayksiköille, joiden vuosittain hankkimista julkisen liikenteen maantieajoneuvoista 
100 prosenttia on ympäristöä säästäviä. 

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvon käytöstä aiheutuvien 
kilometrikohtaisten 
polttoaineenkulutuksen, 
hiilidioksidipäästöjen ja 
epäpuhtauspäästöjen on perustuttava 
standardoituihin EU-testimenettelyihin 
niiden ajoneuvojen osalta, joille tällaiset 
testimenettelyt on määritelty EU:n 

2. Ajoneuvon käytöstä aiheutuvien 
kilometrikohtaisten 
polttoaineenkulutuksen, 
hiilidioksidipäästöjen ja 
epäpuhtauspäästöjen on perustuttava 
standardoituihin EU-testimenettelyihin 
niiden ajoneuvojen osalta, joille tällaiset 
testimenettelyt on määritelty EU:n 
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tyyppihyväksyntälainsäädännössä. Niiden 
ajoneuvojen osalta, joille ei ole määritelty 
standardoituja EU-testimenettelyjä, eri 
tarjousten vertailukelpoisuus on 
varmistettava käyttämällä yleisesti 
hyväksyttyjä testimenettelyjä tai 
viranomaisen teettämien testien tuloksia 
tai, jos tällaisia ei ole, valmistajan 
toimittamia tietoja.

tyyppihyväksyntälainsäädännössä. Niiden 
ajoneuvojen osalta, joille ei ole määritelty 
standardoituja EU-testimenettelyjä, eri 
tarjousten vertailukelpoisuus on 
varmistettava käyttämällä yleisesti 
hyväksyttyjä testimenettelyjä tai 
viranomaisen teettämien testien tuloksia 
tai, jos tällaisia ei ole, valmistajan 
toimittamia tietoja. 
Hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö voi vaatia tuloksia 
kokeista, jotka on suoritettu asianomaisen
taajaman erityisissä liikenneolosuhteissa
ja kantokyvyn huomioon ottaen.

Perustelu

Kokeissa ei kenties ole otettu huomioon liikenteen määrää ja olosuhteita, jotka asianomaisen 
hankintaviranomaisen on huomioitava. Voidakseen verrata tarjouksia, hankintaviranomainen 
voi vaatia tuloksia kokeista, jotka on suoritettu asianomaisen taajaman erityisissä 
liikenneolosuhteissa ja kantokyvyn huomioon ottaen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Polttoaineiden jakelu

Jäsenvaltioiden on varmistettava
tarvittava jakeluinfrastruktuuri kaikkia 
liitteessä mainittuja polttoainetyyppejä 
varten.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Standardoidut testimenettelyt
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Komissio hyväksyy täytäntöönpanoa 
koskevia toimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan standardoida testimenettelyt niitä 
ajoneuvoja varten, joita 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut EU-testimenettelyt
eivät kata. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
direktiiviä täydentämällä, päätetään 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Koska tiettyjä ajoneuvoja varten ei ole standardoituja EU-testimenettelyjä, komission olisi 
huolehdittava tavoitteiden asettamisesta ja tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymisessä on käytettävä uutta 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Lisätoimenpiteet

Viranomaiset voivat kannustaa
parantamaan kaupunkiliikenteen
hallintaa erityisillä 
infrastruktuurikomponenteilla, joilla 
pyritään tehostamaan julkista liikennettä. 

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kattamaan lisätoimenpiteet, joita tarvitaan tähän direktiiviin liittyviä 
tiettyjä infrastruktuurikomponentteja, kuten erityisiä ajokaistoja ja opasteita koskevien
toimenpiteiden toteuttamiseen.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Tiedonvaihto ja levitys

1 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
julkisia henkilöliikennepalveluja 
viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen 
tai viranomaisen myöntämän lisenssin, 
luvan tai hyväksynnän nojalla tarjoaville 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
hankintaviranomaisille ja 
hankintayksiköille tämän direktiivin 
säännökset sekä sen 
täytäntöönpanemiseksi annettavat 
kansalliset säädökset sekä avustettava 
näitä kaikin tavoin ja tiedotettava niille
yhteisön rajoitusjärjestelyistä, jotka 
liittyvät tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluviin hankintoihin.
2. Komissio edistää puhtaan ja 
energiatehokkaan julkisen liikenteen 
palveluja koskevien menettelytapojen 
laatimiseen liittyvien parhaiden 
käytäntöjen levittämistä perustamalla 
eurooppalaisen Internet-sivuston, jotta 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat yksiköt voivat asteittain siirtyä 
soveltamaan standardoituja yhteisön 
laajuisia valintaperusteita ajoneuvojen 
hankintaan. 
Komissio esittää Internet-sivustolla kaikki 
asianmukaiset tiedot kussakin 
jäsenvaltiossa käytettävissä olevista 
rahoitusvälineistä, joista rahoitetaan 
kaupunkiliikenteeseen sekä puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen 
edistämiseen liittyviä hankkeita.

Perustelu

On tärkeää antaa hankintaviranomaisille asiaankuuluvat tiedot, jotta nämä voivat paremmin 
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valmistella ajoneuvojen hankintaa, koska Green Award - kriteerit ovat uusia ja täydentävät 
hankintaviranomaisten toimintaa koskevien direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY
säännöksiä.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Yhteisön rahoitusvälineiden käyttäminen

1. Jäsenvaltioiden ja komission on 
otettava huomioon kaupunkiliikenteen ja 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
maantieajoneuvojen edistämisen 
tukikelpoisuus strategisissa jatkotoimissa 
sekä kansallisten strategisten 
viitekehysten ja kansallisten ja 
alueellisten toimintaohjelmien kesken 
ohjelmakauden tapahtuvassa 
uudelleentarkastelussa, sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä asetuksessa (EY) 
N:o 1083/2006.
2. Jäsenvaltioiden ja komission on 
jatkettava Civitas-aloitteen ja Euroopan 
älykäs energiahuolto -ohjelman kaltaisten 
kaupunkiliikennealoitteiden tukemista.

Perustelu

Kansallisten toimintaohjelmien kesken ohjelmakauden tapahtuvan uudelleentarkastelun 
ansiosta on mahdollista edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen käyttöä siten, 
että sekä kansallisen että yhteisön tason rahoitusvälineiden käyttöä tehostetaan.



AD\726192FI.doc 19/19 PE404.574v03-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Puhtaiden maantieajoneuvojen edistäminen

Viiteasiakirjat KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 
– 2005/0283(COD)

Asiasta vastaava valiokunta ENVI

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Silvia-Adriana Ţicău
13.2.2008

Valiokuntakäsittely 6.5.2008 28.5.2008

Hyväksytty (pvä) 29.5.2008

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

27
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El 
Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco 
Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, 
Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean 
Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís 
Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)

Rovana Plumb, Bart Staes


	726192fi.doc

