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KORTFATTAD MOTIVERING

Vägtrafiken i städerna och klimatförändringarna

Klimatförändringen påverkar alla européer, varje dag. EU har kommit överens om att fram till 
2020 minska våra utsläpp av växthusgaser med 20 procent, att öka energieffektiviteten med 
20 procent och att ta minst 20 procent av den sammanlagda energiförbrukningen inom EU 
från förnybara energikällor.

Inom EU svarar vägtransporterna för 26 procent av den slutliga energiförbrukningen och 
24 procent av koldioxidutsläppen. Transporterna i städer svarar för 40 procent av vägtrafikens 
koldioxidutsläpp och upp till 70 procent av de andra föroreningarna från trafiken. Trots att 
trafiken i hög grad är en tillväxtfrämjande faktor innebär den också en kostnad för samhället.

Innehållet i förslaget

Detta förslag ersätter kommissionens ursprungliga förslag, som förkastades av 
Europaparlamentet på utskottsnivå 20061. Det nya förslaget bygger på en ny teknisk strategi 
som enligt kommissionen är neutral. Den kontroversiella föreskriften om att offentliga organ 
skulle anskaffa en viss andel rena fordon, närmare bestämt minst 25 procent av 
fordonsparken, togs bort från texten till förslaget.

Kommissionen inför en harmoniserad metod för upphandling av rena och energieffektiva 
fordon för kollektivtrafik och i den metoden arbetar man med penningvärden. 
Livscykelkostnaderna för energiförbrukningen vid drift, koldioxidutsläppen och utsläppen av 
förorenande ämnen ska finnas med bland tilldelningskriterierna vid all upphandling av 
vägtransportfordon av offentliga myndigheter och av operatörer som tillhandahåller tjänster 
enligt ett avtal med en offentlig myndighet. Livscykeln för ett fordon ska baseras på de 
tekniska specifikationerna och om inga sådana finns ska kommissionen fastställa det totala 
antalet tillryggalagda kilometer för vägtransportfordon under den tid de är i drift.

De miljörelaterade tilldelningskriterierna kan till en början införas på frivillig bas och bli 
obligatoriska senast 2012.

Förslaget strävar efter att sänka kostnaderna för rena och energieffektiva fordon genom att 
skapa en kritisk massa av miljövänliga fordon. Befintlig lagstiftning (Euro-normerna för 
utsläpp från fordon) kan användas i tilldelningskriterierna.

Den obligatoriska tillämpningen av kriterier för upphandling av rena och energieffektiva 
fordon hindrar inte att det också tas med andra relevanta kriterier och tillåter också att bättre 
miljöteknik och bättre miljöprestanda eftermonteras på fordonen.

                                               
1 Utskottet för transport och turism förkastade förslaget till yttrande och därför avgavs inget yttrande till 
utskottet för miljöfrågor, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Det senare utskottet förkastade förslaget.
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Det nya förslaget har visserligen inte åtföljts av någon fullständig konsekvensbedömning, 
men kommissionen uppskattar marknaden för offentliga myndigheters upphandling till 
16 procent av EU:s BNP (ungefär 1 500 miljarder EUR), med en sammanlagd årlig 
upphandling på 110 000 personbilar, 110 000 lätta nyttofordon, 35 000 lastbilar och 
17 000 bussar för EU.

Föredragandens förslag

De metoder som föreslagits syftar till att bli ett nyttigt redskap för de nationella, regionala och 
lokala myndigheterna för att hjälpa dem att fatta de miljöriktigaste besluten om rörlighet i 
städer. Renare fordon och smarta bilar kostar mer i dag. Vid upphandling av rena och 
energieffektiva fordon bör de upphandlande myndigheterna ta hänsyn såväl till kriterierna om 
minsta kostnader som till de miljörelaterade tilldelningskriterierna.

Föredraganden anser att direktivet kommer att nå sina syften om följande villkor uppfylls:

 Medlemsstaterna ska underrätta alla nationella, regionala eller lokala 
upphandlande myndigheter och upphandlande enheter i den bemärkelse som avses i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG om de miljörelaterade tilldelningskriterier 
som gäller när sådana fordon anskaffas av verksamhetsutövare som bedriver sin 
verksamhet med stöd av avtal eller licens, tillstånd eller godkännande beviljat av offentlig 
myndighet, för att främja rena och energieffektiva fordon. Den upphandlande 
myndigheten ska ha rätt att kräva test med tanke på särskilda trafikförhållanden 
och särskild lastkapacitet.

 Medlemsstaterna ska utbyta information om offentlig upphandling på 
miljörelaterade grunder samt finansieringen av den. Denna information ska omfatta, 
men inte vara begränsad till, information om medel ur strukturfonderna, 
Sammanhållningsfonden, JESSICA, det sjunde ramprogrammet för forskning, statligt 
stöd eller stöd ur gemenskapsmedel samt stöd och lån som givits ur nationella medel eller 
gemenskapsmedel. Medlemsstaterna kan med fördel använda gemenskapens ekonomiska 
styrmedel för att förbättra rörligheten och luftkvaliteten i städer.

 Konkurrenskraftiga priser bör gynnas så att prisskillnaden mellan ett rent och 
energieffektivt fordon och ett traditionellt fordon inte blir till skada för marknaden för 
miljöriktiga fordon.

 En gemensam europeisk webbplats och databas med all gällande lagstiftning och 
uppgifter om all offentlig upphandling med främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon, med därtill hörande ekonomiska styrmedel, bör tillhandahållas av 
kommissionen.

 Ett gemensamt europeiskt märke för grön upphandling av fordon bör användas av de 
lokala, regionala och nationella myndigheterna.

 Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta nödvändiga åtgärder för att dryfta frågorna 
om rörlighet i städer samt främjandet av rena och energieffektiva vägtransportfordon vid 
den strategiska uppföljningen och halvtidsöversynen av de nationella strategiska 
referensramarna och de nationella och regionala operativa programmen, sådana de 
definierats i förordning (EG) nr 1083/2006. Programmen Civitas och ”Intelligent energi –
Europa” bör få fortsatt stöd.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör underrätta 
nationella, regionala eller lokala 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som 
tillhandahåller kollektivtrafiktjänster med 
stöd av licens, tillstånd eller godkännande 
som beviljats av offentliga myndigheter 
om de bestämmelser som gäller för 
upphandling av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.

Motivering

Det är viktigt att de upphandlande myndigheterna förses med relevant information så att de 
bättre kan förbereda upphandlingarna av sådana fordon, med tanke på att de miljörelaterade 
tilldelningskriterierna kommer att vara ett nytt inslag som bör beaktas utöver bestämmelserna 
i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Rena och energieffektiva fordon är i 
inledningsskedet dyrare än konventionella 
fordon. Om man skapar en tillräcklig 
efterfrågan på sådana fordon kan de 
åtföljande stordriftsfördelarna leda till 
kostnadsminskningar.

(11) Rena och energieffektiva fordon är i 
inledningsskedet dyrare än konventionella 
fordon. Om man skapar en tillräcklig 
efterfrågan på sådana fordon kan de 
åtföljande stordriftsfördelarna leda till 
kostnadsminskningar. Företag bör 
uppmuntras att främja 
konkurrenskraftiga priser så att 
prisskillnaden mellan ett rent och 
energieffektivt fordon och ett traditionellt 
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fordon inte blir till skada för marknaden 
för miljöriktiga fordon.

Motivering

För att man ska kunna dra nytta av stordriftsfördelar krävs det också att industrin anstränger 
sig för att åstadkomma konkurrenskraftiga priser för rena fordon.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Rena och energieffektiva fordon är i 
inledningsskedet dyrare än konventionella 
fordon. Om man skapar en tillräcklig 
efterfrågan på sådana fordon kan de 
åtföljande stordriftsfördelarna leda till 
kostnadsminskningar.

(11) Rena och energieffektiva fordon är i 
inledningsskedet dyrare än konventionella 
fordon. Om man skapar en tillräcklig 
efterfrågan på sådana fordon kan de 
åtföljande stordriftsfördelarna leda till 
kostnadsminskningar, och denna 
efterfrågan skulle även skapa garantier 
för att den infrastruktur som behövs för 
försörjning med alla de typer av bränslen 
som anges i bilagan upprättas.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Tilldelningskriterierna avseende 
energi och miljö bör höra till de många 
kriterier som ska beaktas av de 
upphandlande myndigheterna eller 
upphandlande enheterna då de fattar 
beslut om upphandling av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon.

Motivering

I detta direktiv föreskrivs icke uttömmande kriterier som de lokala myndigheterna eller 
enheterna kan tillämpa på upphandling av rena och energieffektiva vägtransportfordon.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Gemenskapsreglerna bör tillåta 
statligt stöd för upphandling av 
vägtransportfordon, inbegripet 
eftermontering av motorer och 
reservdelar på typgodkända fordon. 
Sådant statligt stöd kan motiveras med att 
det tjänar gemenskapens allmänna 
intresse och framför allt gynnar hållbar 
rörlighet i städerna.

Motivering

Statligt stöd för upphandling av vägtransportfordon bör vara förenligt med 
gemenskapsreglerna.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör vid den strategiska uppföljningen och 
halvtidsöversynen av de nationella 
strategiska referensramarna och de 
nationella och regionala operativa 
programmen, sådana de definierats i 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av 
den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
1260/19991, beakta möjligheterna att 
ekonomiskt stödja rörlighet i städer samt 
främjandet av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon. Mot bakgrund av de 
resultat som har uppnåtts genom 
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programmen Civitas och ”Intelligent 
energi – Europa” bör medlemsstaterna 
och kommissionen fortsätta att stödja 
dessa initiativ.
__________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

Motivering

Grönboken om rörlighet i städer diskuterades fram till den 15 mars, och många 
medlemsstater har inte beaktat dessa frågor i de aktuella nationella operativa programmen. 
Man bör stödja och fortsätta genomförandet av goda initiativ som redan har kommit i gång 
och som har bidragit till att informera och utbilda lokala eller centrala myndigheter.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För främjandet av rena och energieffektiva 
fordon ställs i detta direktiv krav på att 
livscykelkostnaderna för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar ingår som 
tilldelningskriterium när upphandlande 
myndigheter eller enheter i den mening 
som avses i direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG bedriver upphandling av 
vägtransportfordon samt att de ingår som 
kriterium vid uppköp av sådana fordon 
som görs av aktörer som tillhandahåller 
tjänster enligt kontrakt, licens eller tillstånd 
som beviljats av en myndighet.

För främjandet av rena och energieffektiva 
fordon ställs i detta direktiv krav på att 
livscykelkostnaderna för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar ingår som 
tilldelningskriterium när upphandlande 
myndigheter eller enheter i den mening 
som avses i direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG bedriver upphandling av 
vägtransportfordon, inbegripet 
eftermontering av motorer och 
reservdelar på sådana fordon, samt att de
ingår som kriterium vid uppköp av sådana 
fordon som görs av aktörer som 
tillhandahåller tjänster enligt kontrakt, 
licens eller tillstånd som beviljats av en 
myndighet.

Motivering

Direktivet bör gälla för eftermontering av motorer och reservdelar på typgodkända 
vägtransportfordon.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
eftermontering av motorer och 
reservdelar på vägtransportfordon som 
har överskridit 75 procent av sin 
beräknade livslängd, uttryckt i kilometer.

Motivering

Direktivets tillämpningsområde bör omfatta typgodkända vägtransportfordon i kategorierna 
M och N, inbegripet eftermontering av motorer och reservdelar. I syfte att främja en förnyelse 
av fordonsparker med gamla eller förorenande fordon, samt innovation, och i syfte att 
garantera att den föreslagna åtgärden får gynnsamma effekter, bör motorerna och 
reservdelarna monteras på fordon som inte har överskridit 75 procent av sin beräknade 
livslängd, uttryckt i kilometer.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
gällande bestämmelser, särskilt 
gemenskapslagstiftningen om statligt stöd 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och 
(EEG) nr 1107/701, får medlemsstaterna 
främja upphandling eller uppköp av rena 
och energieffektiva vägtransportfordon, 
inbegripet eftermontering av motorer och 
reservdelar på sådana vägtransportfordon 
som inte har överskridit 75 procent av sin 
beräknade livslängd, uttryckt i kilometer.
__________
1 EUT L 291, 9.11.2007, s. 25.
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Motivering

Statligt stöd för upphandling av vägtransportfordon bör vara förenligt med 
gemenskapsreglerna.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Definitioner

Vägtransportfordon: fordon i 
kategorierna M och N såsom de 
definieras i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG av den 
5 september 2007 om fastställande av en 
ram för godkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon (”Ramdirektiv”)1, och 
eftermontering av motorer och 
reservdelar på sådana fordon som inte 
har överskridit 75 procent av sin 
beräknade livslängd, uttryckt i kilometer.
__________
1 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

Motivering

Direktivets tillämpningsområde bör omfatta typgodkända vägtransportfordon i kategorierna 
M och N, inbegripet eftermontering av motorer och reservdelar. I syfte att främja en förnyelse 
av fordonsparker med gamla eller förorenande fordon, samt innovation, och i syfte att 
garantera att den föreslagna åtgärden får gynnsamma effekter, bör motorerna och 
reservdelarna monteras på fordon som inte har överskridit 75 procent av sin beräknade 
livslängd, uttryckt i kilometer.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG senast den 
dag som avses i artikel 7.1 börjar använda 
de metoder som definieras i artikel 3 när de 
tillämpar driftskostnader för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar omfattande hela 
livscykeln som tilldelningskriterium vid 
upphandling av vägtransportfordon.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG senast den 
dag som avses i artikel 7.1 börjar använda 
de metoder som definieras i artikel 3 när de 
tillämpar driftskostnader för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar omfattande hela 
livscykeln som ett av 
tilldelningskriterierna vid upphandling av 
vägtransportfordon.

Motivering

Kriteriet avseende kostnader för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar bör vara ett valfritt kriterium som ger upphandlarna möjlighet att välja de 
ekonomiskt mest fördelaktiga och miljövänliga anbuden.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att all 
offentlig upphandling av 
vägtransportfordon som bedrivs av 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG senast den 
1 januari 2012 inkluderar driftskostnader 
för energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och utsläpp av föroreningar omfattande 
hela livscykeln som tilldelningskriterium, i 
enlighet med den metod som definieras i 
artikel 3.

2. Medlemsstaterna ska se till att all 
offentlig upphandling av 
vägtransportfordon som bedrivs av 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG senast den 
1 januari 2012 inkluderar driftskostnader 
för energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och utsläpp av föroreningar omfattande 
hela livscykeln som ett 
tilldelningskriterium bland andra, i 
enlighet med den metod som definieras i 
artikel 3.
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Motivering

Kriteriet avseende kostnader för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar bör vara ett valfritt kriterium som ger upphandlarna möjlighet att välja de 
ekonomiskt mest fördelaktiga och miljövänliga anbuden.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
uppköp av vägtransportfordon för 
tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster 
enligt licens eller tillstånd som beviljats av 
offentliga myndigheter senast den 1 januari 
2012 inkluderar driftskostnader för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar omfattande hela 
livscykeln som kriterium, i enlighet med 
den metod som definieras i artikel 3.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
uppköp av vägtransportfordon för 
tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster 
enligt licens eller tillstånd som beviljats av 
offentliga myndigheter senast den 1 januari 
2012 inkluderar driftskostnader för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar omfattande hela 
livscykeln som ett kriterium bland andra, i 
enlighet med den metod som definieras i 
artikel 3.

Motivering

Kriteriet avseende kostnader för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar bör vara ett valfritt kriterium som ger upphandlarna möjlighet att välja de 
ekonomiskt mest fördelaktiga och miljövänliga anbuden.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får tillämpa striktare 
tilldelningskriterier för upphandling av 
rena och energieffektiva fordon, välja att 
upphandla upprustade fordon eller också 
modernisera befintliga fordon genom att 
till exempel införa partikelfilter och 
”stopp-och-start”-system eller anpassa 
motorerna till renare bränslen i syfte att 
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förbättra miljöprestandan.

Motivering

En följd av subsidiaritetsprincipen. Vidareutveckling av skäl 16 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Lokala, regionala eller nationella 
myndigheter som upphandlar rena och 
energieffektiva fordon i en sådan 
omfattning att dessa fordon utgör minst 
30 procent av deras årliga specifika 
upphandling får använda ett märke som 
anger att de tillhandahåller ”rena och 
energieffektiva vägtransporter i 
städerna”. Kommissionen ska fastställa 
en enhetlig utformning för detta märke.

Motivering

Det är viktigt att man uppmuntrar upphandlande myndigheter att främja rena och 
energieffektiva fordon.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Det märke som anger att en aktör 
tillhandahåller ”rena och energieffektiva 
vägtransporter i städerna” ska senast den 
1 januari 2013 användas enbart för 
upphandlande myndigheter eller enheter 
vars årliga upphandling av offentliga 
vägtransportfordon till 100 procent består 
av grön upphandling.
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Motivering

I syfte att främja rena och energieffektiva vägtransporter i städerna bör det gröna märket 
efter den 1 januari 2013 användas enbart för upphandlande myndigheter eller enheter vars 
årliga upphandling av offentliga vägtransportfordon till 100 procent består av grön 
upphandling.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bränsleförbrukningen, 
koldioxidutsläppen och utsläppen av 
föroreningar per kilometer vid fordonsdrift 
ska baseras på EU:s standardiserade 
testförfaranden för de fordon för vilka 
sådana testförfaranden definieras i 
EU:s lagstiftning för typgodkännande. För 
fordon som inte omfattas av 
standardiserade testförfaranden ska 
jämförbarheten mellan olika anbud 
säkerställas genom allmänt vedertagna 
testförfaranden eller resultaten från test 
som utförts för den berörda myndigheten 
eller, i avsaknad av detta, information från 
tillverkaren.

2. Bränsleförbrukningen, 
koldioxidutsläppen och utsläppen av 
föroreningar per kilometer vid fordonsdrift 
ska baseras på EU:s standardiserade 
testförfaranden för de fordon för vilka 
sådana testförfaranden definieras i 
EU:s lagstiftning för typgodkännande. För 
fordon som inte omfattas av 
standardiserade testförfaranden ska 
jämförbarheten mellan olika anbud 
säkerställas genom allmänt vedertagna 
testförfaranden eller resultaten från test 
som utförts för den berörda myndigheten 
eller, i avsaknad av detta, information från 
tillverkaren. Den upphandlande 
myndigheten eller den upphandlande 
enheten får begära in resultaten från test 
som har utförts under de specifika 
trafikförhållanden som råder i det 
relevanta stadsområdet och med 
beaktande av lastkapaciteten.

Motivering

Testresultaten skulle inte nödvändigtvis beakta den belastning och de trafikförhållanden som 
är relevanta för den upphandlande myndigheten. För att kunna göra en meningsfull
jämförelse av anbud kan den upphandlande myndigheten begära in resultaten från test som 
har utförts under just de trafikförhållanden som råder i det relevanta stadsområdet och med 
beaktande av lastkapaciteten.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Bränsleförsörjning

Medlemsstaterna ska se till att den 
infrastruktur som behövs för försörjning 
med alla de typer av bränslen som anges i 
bilagan finns tillgänglig.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Standardiserade testförfaranden

Kommissionen ska anta
genomförandeåtgärder i syfte att 
standardisera testförfarandena för fordon 
som inte omfattas av EU:s 
standardiserade testförfaranden enligt 
artikel 3.2. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 5.2.

Motivering

Eftersom EU saknar standardiserade testförfaranden för vissa fordon bör kommissionen 
främja direktivets mål och underlätta genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i det. Det 
nya föreskrivande förfarandet med kontroll bör tillämpas vid antagande av 
genomförandeåtgärder.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Kompletterande åtgärder

De offentliga myndigheterna får vidta 
infrastrukturåtgärder för att 
trafikstyrningen i städerna ska bli bättre 
och kollektivtrafiken effektivare.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att med hjälp av kompletterande åtgärder skapa de 
förutsättningar som behövs för genomförande av vissa åtgärder eller för införande av 
infrastrukturkomponenter som avses i detta direktiv, exempelvis särskilda vägtrafikleder och 
signalering.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Utbyte och spridning av information

1. Medlemsstaterna ska underrätta 
nationella, regionala eller lokala 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som 
tillhandahåller kollektivtrafiktjänster med 
stöd av licens, tillstånd eller godkännande 
som beviljats av offentliga myndigheter 
om bestämmelserna i detta direktiv och i 
nationell införlivandelagstiftning, bland 
annat genom att tillhandahålla allt stöd 
och all information som rör de system för 
gemenskapsfinansiering som ska 
tillämpas på upphandlingar enligt detta 
direktiv.
2. Kommissionen ska främja spridning av 
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bästa förfaranden för utformning av 
strategier på området för rena och 
energieffektiva kollektivtrafiktjänster 
genom att skapa en webbplats på 
europeisk nivå som ska medverka till att 
de enheter som avses i detta direktiv 
gradvis övergår till att tillämpa 
harmoniserade gemenskapskriterier för 
upphandling av fordon.
3. Kommissionen ska på webbplatsen
lägga in all relevant information om de 
ekonomiska styrmedel som finns 
tillgängliga i varje enskild medlemsstat 
för rörlighet i städer och för främjande av 
rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.

Motivering

Det är viktigt att de upphandlande myndigheterna förses med relevant information så att de 
bättre kan förbereda upphandlingarna av sådana fordon, med tanke på att de miljörelaterade 
tilldelningskriterierna kommer att vara ett nytt inslag som bör beaktas utöver bestämmelserna 
i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Användning av gemenskapens 

ekonomiska styrmedel
1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska vid den strategiska uppföljningen och 
halvtidsöversynen av de nationella 
strategiska referensramarna och de 
nationella operativa programmen, sådana 
de definierats i förordning (EG) nr 
1083/2006, beakta möjligheterna att 
stödja rörlighet i städer samt främjandet
av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.
2. Medlemsstaterna och kommissionen 
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ska fortsätta att stödja initiativ för 
stadstrafik såsom programmen 
Civitas och ”Intelligent energi – Europa”.

Motivering

Halvtidsöversynen av de nationella operativa programmen skulle kunna underlätta 
främjandet av rena och energieffektiva fordon genom ett bättre utnyttjande av olika 
ekonomiska styrmedel som finns tillgängliga såväl på nationell nivå som på gemenskapsnivå.
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