
AD\729514FI.doc PE407.672v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2005/0283(COD)

17.6.2008

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

Valmistelija: Andreas Schwab



PE407.672v02-00 2/17 AD\729514FI.doc

FI

PA_Legam



AD\729514FI.doc 3/17 PE407.672v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Lausunnon valmistelija pitää periaatteessa myönteisenä komission ehdotusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen 
edistämisestä, koska se tarjoaa tilaisuuden edistää puhtaita ja energiatehokkaita tuotteita. 
Valmistelijan mielestä ehdotus on parannus verrattuna aiempiin ehdotuksiin, ja erityisen 
myönteisenä hän pitää sen teknologianeutraalia lähestymistapaa.

Valmistelija ei kuitenkaan hyväksy komission ehdotusta siitä, että vihreistä ja 
energiatehokkaista hankintamenettelyperusteista tehtäisiin pakollisia. Hänen mielestään 
ehdotetut pakolliset perusteet, joiden tarkoitus on tässä tapauksessa tietenkin kiitettävä, eivät 
ole yhteensopivia julkisia hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön periaatteiden kanssa ja 
uhkaavat lisäksi luoda ei-toivotun ennakkotapauksen. Siksi valmistelija ehdottaa, että 
jätettäisiin jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten valittavaksi, milloin kyseisiä perusteita 
sovelletaan, mikä ei kuitenkaan estä kannustamasta hankintaviranomaisia ja hankintayksiköitä 
ympäristöperusteiden käyttöönottoon.

Selvyyden vuoksi valmistelija kehottaa myös viittaamaan ehdotuksessa selvästi julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY mukaisiin kynnysarvoihin, 
koska komission ehdotuksessa ei esitetä suoraan kynnysarvoja, joita suurempien määrien 
tapauksessa näitä uusia sääntöjä sovelletaan.

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti valmistelija 
ehdottaa uutta johdanto-osan kappaletta, jossa jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan omia 
taulukoitaan, joista ilmenee tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen 
toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

Koska ehdotuksella on erityisiä vaikutuksia hyötyajoneuvoalaan (esim. toimintojen tukena ja 
infrastruktuurin ylläpidossa käytettäviin erikoiskuorma-autoihin ja -linja-autoihin, 
puhdistuskoneisiin jne.), valmistelija ehdottaa tiettyjen ajoneuvojen sulkemista pois 
soveltamisalasta, koska ne ovat yksilöllisesti muotoiltuja ja varusteltuja ja niiden 
energiankulutus poikkeaa siksi muiden ajoneuvojen energiankulutuksesta.

Valmistelija toteaa, että ehdotuksen vaikutusten arviointi on puutteellista esimerkiksi 
seuraavien osalta: odotettavissa olevat kustannukset; tieteellinen näyttö, joka tukee ulkoisten 
kustannusten huomioon ottamista; nykyisten normien, kuten Euro-normien huomioimatta 
jättäminen. Siksi hän kehottaa komissiota arvioimaan direktiivin vaikutuksia ja 
menettelytapoja kahden vuoden välein ja ottamaan huomioon esimerkiksi uusiutuvien 
energianlähteiden käytön ilmastovaikutukset ja Euro-normien kehittymisen (tuleva Euro VI 
-lainsäädäntö).

Koska lausunnon hyväksymisen aikataulu on asiasta vastaavan valiokunnan aikataulun 
sanelemana erittäin tiukka, valmistelija pidättää itselleen oikeuden ehdottaa näihin kohtiin 
lisää tarkistuksia menettelyn myöhemmässä vaiheessa.
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Korkean tason CARS 21 -ryhmä 
ilmoitti 12 päivänä joulukuuta 2005 
antamassaan kertomuksessa tukevansa 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämistä koskevaa 
komission aloitetta, mutta se edellytti 
teknologiasta riippumatonta ja 
ympäristöominaisuuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa.

(9) Korkean tason CARS 21 -ryhmä 
ilmoitti 12 päivänä joulukuuta 2005 
antamassaan kertomuksessa tukevansa 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämistä koskevaa 
komission aloitetta, mutta se edellytti 
teknologiasta riippumatonta ja 
ympäristöominaisuuksiin perustuvaa 
yhdennettyä lähestymistapaa, jossa ovat 
mukana ajoneuvovalmistajat, öljyn tai 
polttoaineen toimittajat, korjaamot, 
asiakkaat tai kuljettajat ja julkiset 
viranomaiset.

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 ja uusiutuviin 
energianlähteisiin perustuvaan talouteen.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tässä direktiivissä paneudutaan 
tarpeeseen tarjota julkisille viranomaisille 
lisätukea taloudellisin kannustimin ja 
tiedonvälitykseen ja koulutukseen liittyvin 
kannustimin.

Perustelu

Julkiset viranomaiset tarvitsevat lisätukea, rahoitusta ja muita kannustimia suositeltavien 
vihreämpien vaihtoehtojen täytäntöönpanemiseksi. Olisi tarjottava neuvoja sen suhteen, miten 
asiassa on syytä edetä, jotta hankintaviranomaisilla olisi täydellisempi kuva harkittavana 
olevien eri ajoneuvo-/polttoainetyyppien yleisestä suorituskyvystä, tehokkuudesta, 
saatavuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Näin vältettäisiin haaskaamasta rajallisia resursseja 
ja julkisia varoja ja annettaisiin hankinnoista vastaaville mahdollisuus tehdä tietoon 
perustuvia uutta ajoneuvotekniikkaa koskevia valintoja.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kun hankintaviranomaiset, 
hankintayksiköt ja liikenteenharjoittajat 
energia- ja ympäristövaikutusten 
huomioon ottamisen vaatimuksen 
noudattamiseksi vahvistavat teknisiä 
eritelmiä, ne voivat vahvistaa energia- ja 
ympäristöominaisuuksia koskevia 
eritelmiä, joiden vaatimustaso on 
korkeampi kuin yhteisön 
lainsäädännössä, ottaen huomioon
esimerkiksi tulevat Euro-normit.

Perustelu

Ehdotuksessa on nykyisen ja tulevan lainsäädännön (Euro VI) välisiä epäjohdonmukaisuuksia 
esimerkiksi ajokilometrien määrittämisen osalta. Viranomaisten olisi voitava ottaa huomioon 
nykyiset ja tulevat normit.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hankintaa koskevien 
valintaperusteiden pakollinen 
soveltaminen ei estä muiden 
asianmukaisten valintaperusteiden 
huomioon ottamista. Se ei myöskään estä 
sellaisten ajoneuvojen valintaa, joiden 
varustusta on parannettu jälkiasennuksena 
ympäristöominaisuuksien parantamiseksi.

(16) Tässä direktiivissä vahvistetut 
ympäristöperusteet eivät estä sellaisten 
ajoneuvojen valintaa, joiden varustusta on 
parannettu jälkiasennuksena 
ympäristöominaisuuksien parantamiseksi.

Perustelu

Kaavaillut pakolliset ympäristöperusteet eivät ole kovin yhteensopivia julkisista hankinnoista 
annettujen direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY säännösten kanssa. Hankintaviranomaisten 
olisi voitava valita, mitä perusteita ne erittelevät tarjouspyyntöasiakirjoissa, ja tehdä 
sopimukset jatkossakin taloudellisesti edullisimman tarjouksen tai alhaisimman hinnan 
perusteella ja soveltaa ehdotettuja ympäristöperusteita vapaaehtoisuuden pohjalta. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Paremmasta lainsäädännöstä 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1

34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
laadittava itseään varten ja yhteisön edun 
vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee 
mahdollisuuksien mukaan tämän 
direktiivin ja kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen 
vastaavuus, ja julkaistava ne.
___________
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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Perustelu

Tarkoituksena on lisätä täytäntöönpanon avoimuutta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Etusijalle olisi asetettava ajoneuvot, 
joissa käytetään vaihtoehtoisia 
polttoaineita, joiden ansiosta ne ovat 
saastuttamattomia ja parantavat 
huomattavasti ilmanlaatua. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi näin ollen edistettävä 
vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen 
kehittämistä.

Perustelu

Meidän olisi pidettävä tätä mahdollisuutena edistää puhdasta energiaa kuten vetyä. On 
välttämätöntä kannustaa kehittämään tätä teknologiaa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Jäsenvaltioiden olisi vaadittava 
kunnilta ja alueilta lisätoimia tämän 
direktiivin säännösten
täytäntöönpanemiseksi, seuraamiseksi ja 
arvioimiseksi.

Perustelu

Täytäntöönpanon parantamiseksi tarvitaan kaikkien hallinnon tasojen osallistumista.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 d) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
keskityttävä edistämään vetyä 
tulevaisuuden polttoaineena. Vety on 
puhdas tapa huolehtia ajoneuvojen 
käyttövoimasta, ja sitä käyttämällä pitäisi 
olla mahdollisuus edistää saasteettoman 
talouden aikaansaamista, sillä 
vetykäyttöiset ajoneuvot eivät tuota 
hiilipohjaisia saasteita eivätkä 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Perustelu

Meidän olisi pidettävä tätä mahdollisuutena edistää puhdasta energiaa kuten vetyä. On 
välttämätöntä kannustaa kehittämään tätä teknologiaa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. 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 
lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla, 
käyttävät näitä kustannuksia yhtenä 
tällaisten ajoneuvojen ostoperusteena.

1. Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt sekä 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
palveluja viranomaisen kanssa tehdyn 
sopimuksen tai viranomaisen myöntämän 
lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla,
ottavat maantieajoneuvojen hankinnoissa 
vapaaehtoisesti huomioon
energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset.
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Perustelu

Kaavaillut pakolliset ympäristöperusteet eivät ole kovin yhteensopivia julkisista hankinnoista 
annettujen direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY säännösten kanssa. Hankintaviranomaisten 
olisi voitava valita, mitä perusteita ne erittelevät tarjouspyyntöasiakirjoissa, ja tehdä 
sopimukset jatkossakin taloudellisesti edullisimman tarjouksen tai alhaisimman hinnan 
perusteella ja soveltaa ehdotettuja ympäristöperusteita vapaaehtoisuuden pohjalta. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hankinta

Soveltamisala

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. 2.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
maantieajoneuvojen 
hankintasopimuksiin, joita tekevät:

(a) hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt, jotka ovat velvollisia 
soveltamaan direktiiveissä 2004/17/EY ja 
2004/18/EY vahvistettuja 
hankintasääntöjä kyseisten direktiivien 
nojalla sovellettavien kynnysarvojen 
mukaisesti; 
(b) liikenteenharjoittajat julkisen palvelun 
velvoitteiden täyttämiseksi asetuksessa 
(EY) N:o 1370/2007 tarkoitetun julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
nojalla ylittäen jäsenvaltioiden 
vahvistaman kynnysarvon, joka ei saa 
ylittää direktiiveissä 2004/17/EY ja 
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2004/18/EY vahvistettuja kynnysarvoja.
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.

2. Jos direktiiveissä 2004/17/EY ja 
2004/18/EY tarkoitetut
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
ja asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 
tarkoitetun julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen nojalla julkisen 
palvelun velvoitetta täyttävät 
liikenteenharjoittajat käyttävät
maantieajoneuvojen julkisissa 
hankinnoissa valintaperusteena
energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvia toimintakustannuksia,
ne voivat soveltaa 3 artiklassa vahvistettua 
menetelmää.

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 mukaisesti.

Perustelu

Tarvitaan selkeä linkki tämän ehdotuksen ja julkisista hankinnoista annettujen direktiivien 
(2004/17/EY ja 2004/18/EY) välille. Komission ehdotuksessa ei myöskään mainita 
kynnysarvoja, joita suurempien määrien tapauksessa sääntöjä sovelletaan. Lisäksi on syytä 
sulkea tietyt ajoneuvot pois soveltamisalasta, koska ne ovat yksilöllisesti muotoiltuja ja 
varusteltuja ja niiden energiankulutus poikkeaa siksi muiden ajoneuvojen 
energiankulutuksesta.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
– "hankintaviranomaisilla" direktiivin 
2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja direktiivin 2004/18/EY 
1 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuja 
hankintaviranomaisia;
– "hankintayksiköillä" direktiivin 
2004/17/EY 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja hankintayksiköitä; 
– "maantieajoneuvolla" liitteen 
taulukossa 3 lueteltuihin 
ajoneuvoluokkiin kuuluvaa ajoneuvoa.

Perustelu

Komission ehdotukseen on hyvä lisätä yksityiskohtainen määritelmäosa.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energia- ja ympäristökustannukset 
valintaperusteena ajoneuvojen 
hankinnassa

Puhtaiden ja energiatehokkaiden
ajoneuvojen hankinta

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sovellettaessa tätä direktiiviä 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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hankittavien ajoneuvojen käyttöön 
liittyville kustannuksille, jotka aiheutuvat 
ajoneuvojen energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä niiden elinkaaren 
aikana, määritetään rahallinen arvo, joka 
lasketaan a, b ja c alakohdassa esitetyn 
menetelmän mukaisesti.

kaikki 2 artiklassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja 
liikenteenharjoittajat ottavat 
maantieajoneuvojen hankinnoissa 
viimeistään tämän direktiivin 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna päivänä
vapaaehtoisesti huomioon tämän artiklan 
1 a kohdassa tarkoitetut elinkaaren 
aikaiset energia- ja ympäristövaikutukset 
ja soveltavat yhtä tämän artiklan 1 b 
kohdassa vahvistetuista vaihtoehdoista.

(a) Ajoneuvon käyttöön liittyvästä 
energiankulutuksesta aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
seuraavalla menetelmällä:
– tämän artiklan 2 kohdan mukainen 
ajoneuvon polttoaineenkulutus kilometriä 
kohden muunnetaan 
energiankulutukseksi kilometriä kohden 
käyttäen liitteessä olevassa taulukossa 
1 olevia muuntokertoimia, jotka kuvaavat 
eri polttoaineiden energiasisältöä;
– käytetään yhtä rahallista arvoa 
energiayksikköä kohden. Tämä 
yksittäinen arvo on liikennepolttoaineena 
käytetyn bensiinin tai dieselpolttoaineen 
veroton kustannus energiayksikköä 
kohden riippuen siitä, kumpi on 
alhaisempi;
– ajoneuvon käyttöön liittyvästä 
energiankulutuksesta aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
kertomalla 3 kohdan mukaiset ajoneuvon 
käyttöiän aikaiset ajokilometrit tämän 
alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan 
mukaisella energiankulutuksella 
kilometriä kohden ja tämän alakohdan 
toisen luetelmakohdan mukaisella 
kustannuksella energiayksikköä kohden.
(b) Ajoneuvon käyttöön liittyvistä 
hiilidioksidipäästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
kertomalla 3 kohdan mukaiset ajoneuvon 
käyttöiän aikaiset ajokilometrit 2 kohdan 
mukaisilla hiilidioksidipäästöillä 
kilogrammoina kilometriä kohden ja
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liitteessä olevassa taulukossa 2 annetuilla 
kustannuksilla kilogrammaa kohden.
(c) Ajoneuvon käyttöön liittyvistä 
epäpuhtauspäästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
laskemalla yhteen typen oksidien, ei-
metaanihiilivetyjen ja hiukkasten 
päästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset. Ajoneuvon 
käyttöön liittyvistä kunkin epäpuhtauden 
päästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
kertomalla 3 kohdan mukaiset ajoneuvon 
käyttöiän aikaiset ajokilometrit 2 kohdan
mukaisilla päästöillä grammoina 
kilometriä kohden ja liitteessä olevassa 
taulukossa 2 annetuilla vastaavilla 
kustannuksilla grammaa kohden.

(Tarkistuksen ensimmäinen osa on otettu komission ehdotuksen 2 artiklasta.)

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään komission ehdotuksen soveltamista niin, että se on sopusoinnussa 
yhteisön nykyisten hankintasääntöjen kanssa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Energia- ja ympäristövaikutuksiin 
sisältyvät vähintään seuraavat:
a) energiankulutus;
b) hiilidioksidipäästöt;
c) liitteessä määritellyt 
epäpuhtauspäästöt.
Hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja 
liikenteenharjoittajat voivat 
ensimmäisessä alakohdassa mainittujen
energia- ja ympäristövaikutusten lisäksi 
ottaa huomioon myös muita hankittavien 
ajoneuvojen käyttöön liittyviä 
ympäristövaikutuksia.
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään komission ehdotuksen soveltamista niin, että se on sopusoinnussa 
yhteisön nykyisten hankintasääntöjen kanssa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 ja 1 b kohdassa esitetyt 
vaatimukset täytetään soveltamalla yhtä 
seuraavista vaihtoehdoista:
(a) vahvistetaan maantieajoneuvojen 
hankinnoissa käytettävissä 
tarjouskilpailuasiakirjoissa 
ympäristöperusteita koskevia teknisiä 
eritelmiä, jotka perustuvat 
mahdollisuuksien mukaan yhteisön 
normeihin, kuten Euro-normin mukaisiin 
päästöluokituksiin, ja 
ympäristöominaisuuksiin; tai
(b) sisällytetään 4 artiklassa tarkoitetut 
energia- ja ympäristöperusteet 
valintaperusteisiin.
Jos näille vaikutuksille määritellään 
rahallinen arvo sisällytettäväksi 
hankintapäätöksen, jäsenvaltiot voivat 
soveltaa vapaaehtoisesti seuraavia 
säännöksiä:
(a) Ajoneuvon käyttöön liittyvästä 
energiankulutuksesta aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
seuraavalla menetelmällä:
– jäljempänä olevan 2 kohdan mukainen
ajoneuvon polttoaineenkulutus kilometriä 
kohden muunnetaan 
energiankulutukseksi kilometriä kohden 
käyttäen liitteessä olevassa taulukossa 1 
olevia muuntokertoimia, jotka kuvaavat 
eri polttoaineiden energiasisältöä;
– käytetään yhtä rahallista arvoa 
energiayksikköä kohden. Tämä 
yksittäinen arvo on liikennepolttoaineena 



AD\729514FI.doc 15/17 PE407.672v02-00

FI

käytetyn bensiinin tai dieselpolttoaineen 
veroton kustannus energiayksikköä 
kohden riippuen siitä, kumpi on 
alhaisempi;
– ajoneuvon käyttöön liittyvästä 
energiankulutuksesta aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
kertomalla 3 kohdan mukaiset ajoneuvon 
käyttöiän aikaiset ajokilometrit tämän 
alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan 
mukaisella energiankulutuksella 
kilometriä kohden ja tämän alakohdan 
toisen luetelmakohdan mukaisella
kustannuksella energiayksikköä kohden.
(b) Ajoneuvon käyttöön liittyvistä 
hiilidioksidipäästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
kertomalla 3 kohdan mukaiset ajoneuvon 
käyttöiän aikaiset ajokilometrit 2 kohdan 
mukaisilla hiilidioksidipäästöillä 
kilogrammoina kilometriä kohden ja
liitteessä olevassa taulukossa 2 annetuilla 
kustannuksilla kilogrammaa kohden.
(c) Ajoneuvon käyttöön liittyvistä 
epäpuhtauspäästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
laskemalla yhteen typen oksidien, ei-
metaanihiilivetyjen ja hiukkasten 
päästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset. Ajoneuvon 
käyttöön liittyvistä kunkin epäpuhtauden 
päästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan 
kertomalla 3 kohdan mukaiset ajoneuvon 
käyttöiän aikaiset ajokilometrit 2 kohdan 
mukaisilla päästöillä grammoina 
kilometriä kohden ja liitteessä olevassa 
taulukossa 2 annetuilla vastaavilla 
kustannuksilla grammaa kohden.

(Toisen alakohdan a, b ja c kohta on otettu komission ehdotuksen 3 artiklan 1 kohdasta.)

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään komission ehdotuksen soveltamista niin, että se on sopusoinnussa 
yhteisön nykyisten hankintasääntöjen kanssa.
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