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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar i princip kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon eftersom det möjliggör 
främjande av rena och energieffektiva produkter. Han medger att föreliggande förslag utgör 
en förbättring jämfört med tidigare förslag och välkomnar framför allt teknikneutraliteten.

Föredraganden stöder emellertid inte kommissionens förslag att göra kriterierna vid grön och 
energieffektiv offentlig upphandling obligatoriska. Han anser att det föreslagna införandet av
obligatoriska kriterier vid offentlig upphandling – även om intentionerna i detta fall är 
lovvärda – inte nödvändigtvis är förenligt med grundläggande principer i gemenskapens 
lagstiftning om offentlig upphandling och skulle kunna komma att utgöra ett ovälkommet 
prejudikat. Föredraganden föreslår därför att man låter medlemsstaternas upphandlande 
myndigheter bestämma när sådana kriterier ska tillämpas, vilket inte hindrar att ett budskap 
skickas till upphandlande myndigheter och enheter som klart och tydligt uppmuntrar dem att 
införa dessa miljökriterier för den ifrågavarande typen av offentlig upphandling.

För tydlighetens skull efterlyser föredraganden även en klar hänvisning i detta förslag till 
tillämpliga ekonomiska tröskelvärden i direktiven om offentlig upphandling 
(direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG) eftersom kommissionens förslag inte innehåller 
någon direkt hänvisning till tillämpliga minimitröskelvärden över vilka dessa nya 
bestämmelser gäller.

I enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning föreslår föredraganden ett 
skäl som uppmuntrar medlemsstaterna att utarbeta sina egna tabeller som visar 
överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra 
dessa tabeller.

Eftersom förslaget särskilt berör sektorn för nyttofordon (t.ex. särskilda lastbilar och bussar 
för operativt stöd och underhåll av infrastruktur, rengöringsmaskiner) föreslår föredraganden 
att vissa fordon undantas från tillämpningsområdet eftersom dessa fordon har en särskild 
design och utrustning och deras energiförbrukning därmed skiljer sig från andra fordons 
energiförbrukning. 

Föredraganden påpekar att den konsekvensbedömning som gjorts för detta förslag är 
ofullständig t.ex. vad avser de beräknade kostnaderna och de vetenskapliga belägg som stöder 
kopplingen mellan internaliseringen av externa kostnader och konkreta siffror, och att den inte 
heller beaktar befintliga normer såsom Euro-normerna. Han uppmanar därför kommissionen 
att göra en bedömning av konsekvenserna av och metoderna i detta direktiv på grundval av en 
tvåårsperiod och i detta sammanhang beakta exempelvis konsekvenserna för miljön av 
förnybara drivmedel och den senaste utvecklingen i samband med Euro-normerna (den 
kommande Euro 6-lagstiftningen).

Med tanke på att den tid som utskottet har på sig för att anta yttrandet är mycket snävt 
tilltagen, till följd av det ansvariga utskottets tidsschema, förbehåller sig föredraganden rätten 
att föreslå ytterligare ändringar på dessa punkter i ett senare skede i förfarandet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Högnivågruppen inom kommissionens 
och industrins grupp ”Cars 21” stödde i sin 
rapport av den 12 december 2005 
kommissionens initiativ att främja rena och 
energieffektiva fordon på villkor att det 
sker på ett teknikneutralt och 
prestandabaserat sätt.

(9) Högnivågruppen inom kommissionens 
och industrins grupp ”Cars 21” stödde i sin 
rapport av den 12 december 2005 
kommissionens initiativ att främja rena och 
energieffektiva fordon på villkor att det 
sker enligt en integrerad, teknikneutral 
och prestandabaserad strategi som 
omfattar fordonstillverkare, olje- eller 
bränsleleverantörer, reparatörer, kunder 
eller förare och offentliga myndigheter.

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 bör de 
åtföljande stordriftsfördelarna leda till 
kostnadsminskningar och en ekonomi 
baserad på förnybara energislag.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Syftet med detta direktiv är att fylla 
behovet att ge de offentliga 
myndigheterna extra stöd genom 
ekonomiska stimulansåtgärder och 
stimulans av information och utbildning.

Motivering

De offentliga myndigheterna behöver ytterligare stöd, resurser och andra incitament för att 
genomgående välja miljövänligare alternativ. Det behövs riktlinjer om vilken väg man bör 
välja i framtiden, så att upphandlande tjänstemän får en bättre förståelse för totalprestandan 
och, effektiviteten hos de olika fordons- eller bränsletyper som beaktas, samt för hurdan 
tillgången på dem är och hur lätta de är att använda. Detta skulle kunna bidra till att man 
undviker att slösa bort begränsade resurser och allmänna medel och göra det möjligt för de 
upphandlingsansvariga att få ett bättre beslutsunderlag i fordonstekniska frågor.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) När upphandlande myndigheter, 
enheter och aktörer uppfyller kravet att 
beakta energi- och miljökonsekvenserna 
genom att fastställa tekniska 
specifikationer har de rätt att fastställa 
specifikationer som innebär högre energi-
och miljöprestanda än vad som fastställts 
i gemenskapslagstiftningen, t.ex. under 
beaktande av eventuella kommande 
Euro-normer.

Motivering

Förslaget brister i konsekvens mellan befintlig och kommande lagstiftning (Euro 6), t.ex. vad 
avser definitionen av antalet tillryggalagda kilometer. De berörda myndigheterna bör därför 
kunna beakta befintliga och kommande EU-normer.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Obligatorisk tillämpning av dessa 
kriterier vid upphandling av rena och 
energieffektiva fordon hindrar inte 
tillämpning av andra relevanta 
tilldelningskriterier. Det hindrar inte heller
att man väljer fordon som upprustats för att 
uppfylla kraven på högre miljöprestanda.

(16) De miljökriterier som fastställs i detta 
direktiv hindrar inte att man väljer fordon 
som upprustats för att uppfylla kraven på 
högre miljöprestanda.

Motivering

De obligatoriska miljökriterier som planeras är inte förenliga med direktiven om offentlig 
upphandling (direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG). De upphandlande myndigheterna bör 
själva få välja vilka kriterier de specificerar i anbudsdokumentationen, och dessa 
myndigheter bör även i fortsättningen ha en möjlighet att låta tilldelningen ske på grundval 
av det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet eller det lägsta priset, varvid de föreslagna 
miljökriterierna tillämpas på frivillig basis.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I enlighet med punkt 34 i det 
interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning1 bör medlemsstaterna, för 
egen del och i gemenskapens intresse, 
ställa upp egna tabeller som så långt det 
är möjligt visar överensstämmelsen 
mellan detta direktiv och 
införlivandeåtgärderna, och offentliggöra 
dessa tabeller.
___________
1EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Motivering

För att öka insynen i genomförandet.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Fordon med alternativa bränslen 
som ger renare vägtransporter och mycket 
bättre luftkvalitet bör prioriteras. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
därför främja utvecklingen av 
vätgasdrivna motorfordon.

Motivering

Vi bör betrakta detta som en möjlighet att främja rena energislag såsom vätgas. Det är 
mycket viktigt att vi stimulerar utvecklingen av denna teknik.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) Medlemsstaterna bör engagera 
kommuner och regioner i ytterligare 
insatser för att genomföra, följa upp och 
utvärdera föreskrifterna i detta direktiv.

Motivering

Deltagande på alla myndighetsnivåer krävs för ett bättre genomförande.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19d) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör satsa på att främja vätgas som 
framtidens bränsle. Vätgas är ett rent sätt 
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att driva fordon, och användningen av 
vätgas kan bidra till en föroreningsfri 
ekonomi, eftersom avgaserna från 
vätgasdrivna fordon innehåller varken 
kolbaserade föroreningar eller 
växthusgaser.

Motivering

Vi bör betrakta detta som en möjlighet att främja rena energislag såsom vätgas. Det är 
mycket viktigt att vi stimulerar utvecklingen av denna teknik.

Ändringsförslag 10

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 
upphandlande myndigheter och enheter i 
den mening som avses i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG 
och vissa aktörer som tillhandahåller 
tjänster enligt kontrakt, licens eller 
tillstånd som beviljats av en myndighet på 
frivillig basis beaktar 
livscykelkostnaderna för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar när de bedriver 
upphandling av vägtransportfordon.

Motivering

De obligatoriska miljökriterier som planeras är inte förenliga med direktiven om offentlig 
upphandling (direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG). De upphandlande myndigheterna bör 
själva få välja vilka kriterier de specificerar i anbudsdokumentationen, och dessa 
myndigheter bör även i fortsättningen ha en möjlighet att låta tilldelningen ske på grundval 
av det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet eller det lägsta priset, varvid de föreslagna 
miljökriterierna tillämpas på frivillig basis.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandling av rena och energieffektiva 
fordon

Tillämpningsområde

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. Detta direktiv ska tillämpas på avtal för 
upphandling av vägtransportfordon 
genom försorg av

a) upphandlande myndigheter och enheter
som är skyldiga att tillämpa 
upphandlingsbestämmelserna i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i 
enlighet med de tillämpliga ekonomiska 
tröskelvärdena i dessa direktiv,
b) aktörer som tillhandahåller 
allmännyttiga tjänster inom ramen för 
avtal om allmän trafik enligt 
förordning (EG) nr 1370/2007 på en nivå 
över ett tröskelvärde som ska fastställas av 
medlemsstaterna och som inte överskrider 
tröskelvärdena i direktiven 2004/17/EG 
och 2004/18/EG.

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. I sådana fall där upphandlande 
myndigheter eller enheter i den mening 
som avses i direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG och aktörer som 
tillhandahåller allmännyttiga tjänster 
inom ramen för avtal om allmän trafik 
enligt förordning (EG) nr 1370/2007
tillämpar driftskostnader för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar omfattande hela 
livscykeln som tilldelningskriterium vid 
upphandling av vägtransportfordon, får 
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de använda sig av den metod som 
fastställts 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 kriterium, i enlighet med 
den metod som definieras i artikel 3.

Motivering

En tydlig koppling behöver etableras mellan detta förslag och de klassiska direktiven om 
offentlig upphandling (direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG). Vidare innehåller inte 
kommissionens förslag några hänvisningar till ekonomiska minimitröskelvärden över vilka 
bestämmelserna är tillämpliga. Slutligen behöver vissa fordon undantas från 
tillämpningsområdet eftersom dessa fordon har en särskild konstruktion och utrustning och 
deras energiförbrukning därmed skiljer sig från andra fordons energiförbrukning.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Definitioner

I detta direktiv avses med
– upphandlande myndighet: 
upphandlande myndighet enligt 
definitionerna i artikel 2.1 a i 
direktiv 2004/17/EG och artikel 1.9 i 
direktiv 2004/18/EG,
– upphandlande enhet: upphandlande 
enhet i den mening som avses i artikel 2.2 
i direktiv 2004/17/EG,
– vägtransportfordon: fordon som ingår i 
någon av fordonskategorierna i tabell 3 i 
bilagan till detta direktiv.
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Motivering

Kommissionens förslag skulle förbättras genom ett separat avsnitt med relevanta detaljerade 
definitioner.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi- och miljökostnader som kriterium 
vid fordonsupphandling

Upphandling av rena och energieffektiva 
fordon

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv ska livscykelkostnader 
för energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och utsläpp av föroreningar knutna till 
driften av fordon under upphandling 
omvandlas i penningvärde och beräknas 
enligt den metod som anges i leden a, b 
och c.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla
upphandlande myndigheter, enheter och 
aktörer i den mening som avses i artikel 2 
senast den dag som avses i artikel 7.1 vid 
upphandling av vägtransportfordon och
på frivillig basis beaktar 
energiförbrukningen och 
miljökonsekvenserna under hela 
livscykeln i enlighet med punkt 1a i denna 
artikel och att de tillämpar ett av de 
alternativ som anges i punkt 3 i denna 
artikel.

(a) Livscykelkostnaden för 
energiförbrukningen vid drift av ett 
fordon ska beräknas enligt följande 
metod:
– Fordonets bränsleförbrukning per 
kilometer enligt punkt 2 i denna artikel 
ska omräknas i energiförbrukning per 
kilometer med hjälp av 
omräkningsfaktorerna i tabell 1 i bilagan, 
som anger de olika bränsletypernas 
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energiinnehåll.
– Vid beräkningen används ett enhetligt 
penningvärde per energienhet. Detta 
enhetliga värde ska utgöras av kostnaden 
per energienhet för bensin eller diesel 
före skatt, när dessa används som 
transportbränsle, och den lägsta 
kostnaden av de två ska användas.
– Livscykelkostnaden för 
energiförbrukningen vid drift av ett 
fordon ska beräknas genom att det totala 
antalet kilometer enligt punkt 3 
multipliceras med energiförbrukningen 
per kilometer enligt första strecksatsen, 
samt med kostnaden per energienhet 
enligt andra strecksatsen.
(b) Livscykelkostnaden för 
koldioxidutsläppen från ett fordon ska 
beräknas genom att det totala antalet 
kilometer enligt punkt 3 multipliceras med 
koldioxidutsläppen i kg per kilometer 
enligt punkt 2, samt med kostnaden per kg 
enligt tabell 2 i bilagan.
(c) Livscykelkostnaden för utsläpp av 
föroreningar från ett fordon ska beräknas 
genom addering av de respektive 
livscykelkostnaderna för utsläpp av 
kväveoxider, icke-metankolväten och 
partiklar. Livscykelkostnaden för varje 
förorenande ämne ska beräknas genom 
att det totala antalet kilometer enligt 
punkt 3 multipliceras med utsläppen i 
gram per kilometer enligt punkt 2, samt 
med den respektive kostnaden per gram
enligt tabell 2 i bilagan.

(Första delen av detta ändringsförslag kommer från artikel 2 i kommissionens förslag.)

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar tillämpningen av kommissionens förslag så att det blir 
förenligt med befintliga EU-bestämmelser om offentlig upphandling.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De energi- och miljökonsekvenser som 
ska beaktas omfattar åtminstone följande:
a) Energiförbrukningen.
b) Koldioxidutsläppen. 
c) Utsläpp av föroreningar, i enlighet med 
bilagan.
Utöver de energi- och miljökonsekvenser 
som avses i första stycket får 
upphandlande myndigheter, enheter och 
aktörer även överväga att inbegripa andra 
miljöaspekter med koppling till driften av 
de fordon som är föremål för offentlig 
upphandling.

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar tillämpningen av kommissionens förslag så att det blir 
förenligt med befintliga EU-bestämmelser om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Villkoren i punkterna 1 och 2 ska 
uppfyllas genom antingen
a) fastställande – i 
anbudsdokumentationen vid upphandling 
av vägtransportfordon, vad avser 
miljökriterierna – tekniska specifikationer 
som i mån av möjlighet ska bygga på 
EU-normer, såsom Euro-utsläppsklasser 
för energi- och miljöprestanda, eller
b) upptagande av energi- och 
miljökriterierna enligt artikel 4 i detta 
direktiv bland tilldelningskriterierna. 
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Om dessa konsekvenser räknas om till 
ekonomiska värden och beaktas i 
samband med tilldelningsbeslutet får
medlemsstaterna på frivillig basis tillämpa 
följande föreskrifter:
a) Livscykelkostnaden för 
energiförbrukningen vid drift av ett 
fordon ska beräknas enligt följande 
metod:
– Fordonets bränsleförbrukning per 
kilometer enligt punkt 2 i denna artikel 
ska omräknas i energiförbrukning per 
kilometer med hjälp av de 
omräkningsfaktorer som fastställts i tabell 
1 i bilagan, som anger de olika 
bränsletypernas energiinnehåll.
– Vid beräkningen används ett enhetligt 
penningvärde per energienhet. Detta 
enhetliga värde ska utgöras av kostnaden 
per energienhet för bensin eller diesel 
före skatt, när dessa används som 
transportbränsle, och den lägsta 
kostnaden av de två ska användas.
– Livscykelkostnaden för 
energiförbrukningen vid drift av ett 
fordon ska beräknas genom att det totala 
antalet kilometer enligt punkt 3 
multipliceras med energiförbrukningen 
per kilometer enligt första strecksatsen i 
detta stycke, samt med kostnaden per 
energienhet enligt andra strecksatsen.
b) Livscykelkostnaden för 
koldioxidutsläppen från ett fordon ska 
beräknas genom att det totala antalet 
kilometer enligt punkt 3 multipliceras med 
koldioxidutsläppen i kg per kilometer 
enligt punkt 2, samt med kostnaden per kg 
enligt tabell 2 i bilagan.
c) Livscykelkostnaden för utsläpp av 
föroreningar från ett fordon ska beräknas 
genom sammanläggning av de respektive 
livscykelkostnaderna för utsläpp av 
kväveoxider, icke-metankolväten och 
partiklar. Livscykelkostnaden för varje 
förorenande ämne ska beräknas genom 
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att det totala antalet kilometer enligt 
punkt 3 multipliceras med utsläppen i 
gram per kilometer enligt punkt 2, samt 
med den respektive kostnaden per gram 
enligt tabell 2 i bilagan.

(Leden a, b och c i andra stycket kommer från artikel 3.1 i kommissionens förslag.)

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar tillämpningen av kommissionens förslag så att det blir 
förenligt med befintliga EU-bestämmelser om offentlig upphandling.
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