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Tarkistus 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi

Hylkäysehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Ehdotus on vapaan markkinatalouden ajatuksen vastainen ja rajoittaa perustavalla tavalla 
paikallisviranomaisten hankintamahdollisuuksia. Lisäksi tarkistetussa ehdotuksessa on jätetty 
kokonaan huomiotta valiokuntien 29. kesäkuuta 2006 hyväksymä kanta (A6-0232/2006).

Tarkistus 13
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen markkinoita ja erityisesti –
koska tällä olisi huomattavan suuri 
ympäristövaikutus – vaikuttaa 
suurehkoina määrinä valmistettavien 
vakiomallisten ajoneuvojen, kuten 
henkilöautojen, linja-autojen, 
turistibussien, rekkojen ja muiden 
vastaavien, markkinoihin. Tästä syystä 
direktiivillä ei pyritä vaikuttamaan 
elintärkeitä hätäpalveluita suorittavia 
ajoneuvoja tai muita erikoisajoneuvoja 
koskeviin hankintapäätöksiin.

Or. en
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Perustelu

Hätäpalveluihin tarkoitetut ajoneuvot ja muut erikoisajoneuvot ovat kalliita, ja niitä 
valmistetaan pieninä määrinä, joten niillä ei ole suurta vaikutusta markkinoihin.

Tarkistus 14
Inés Ayala Sender

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 
infrastruktuurin rakentaminen liitteessä 
mainittujen kaiken tyyppisten 
polttoaineiden tarjoamista varten.

Or. es

Tarkistus 15
Anja Weisgerber

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 16
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Suurin vaikutus markkinoihin ja paras
kustannus-hyötytulos saavutetaan
edellyttämällä, että julkisissa 
liikennepalveluissa käytettävien 
ajoneuvojen hankinnoissa yhdeksi 
valintaperusteeksi otetaan 
energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat kustannukset.

(13) Yksi vaikutus markkinoihin ja paras 
kustannus-hyötytulos voidaan saavuttaa
edellyttämällä, että julkisissa 
liikennepalveluissa käytettävien 
ajoneuvojen hankinnoissa yhdeksi 
valintaperusteeksi otetaan 
energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat kustannukset.

Or. de

Perustelu

Euroopan komission oletus, että suurin vaikutus markkinoihin ja paras kustannus-hyötytulos 
saavutetaan edellyttämällä, että yhdeksi valintaperusteeksi otetaan energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren aikana aiheutuvat 
kustannukset, sulkee ulkopuolelle taloudelliset hankintakriteerit, joista voidaan mainita 
esimerkkinä huoltokustannukset. Mainituilla ympäristökriteereillä on puhtaiden ja 
energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnassa lähinnä tukeva merkitys.

Tarkistus 17
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Energiankulutuksen, 
hiilidioksidipäästöjen ja 

(14) Energiankulutuksen, 
hiilidioksidipäästöjen ja 
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epäpuhtauspäästöjen huomioon ottaminen 
valintaperusteissa ei lisää 
kokonaiskustannuksia, vaan
elinkaarikustannuksia ennakoidaan
hankintapäätöksessä. Tämä lähestymistapa 
täydentää Euro-normeja koskevaa 
lainsäädäntöä, jossa päästöille vahvistetaan 
raja-arvot, määrittämällä rahallisen arvon 
todellisille epäpuhtauspäästöille, eikä se 
edellytä uusien normien vahvistamista.

epäpuhtauspäästöjen huomioon ottaminen 
valintaperusteissa mahdollistaa 
elinkaarikustannusten ennakoimisen 
hankintapäätöksessä. Tämä lähestymistapa 
täydentää Euro-normeja koskevaa 
lainsäädäntöä, jossa päästöille vahvistetaan 
raja-arvot, määrittämällä rahallisen arvon 
todellisille epäpuhtauspäästöille, eikä se 
edellytä uusien normien vahvistamista.

Or. de

Perustelu

Euroopan komission oletus, että puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintaa 
koskevien kriteerien huomioon ottaminen valintaperusteissa ei lisää kokonaiskustannuksia, ei 
joka tapauksessa pidä paikkaansa, sillä se riippuu yksittäisen ajoneuvon käytöstä (esimerkiksi 
siitä, kuinka paljon ajoneuvoa käytetään, käytetäänkö sitä kaupunki- vai maantieajossa, 
vuoristoalueilla vai tasaisella maalla).  Yksin energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja 
epäpuhtauspäästöjen pakollisesta huomioon ottamisesta johtuva hallintotaakan lisääntyminen 
saattaa nostaa kokonaiskustannuksia, mikä nostaa lippujen hintoja.

Tarkistus 18
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) ExternE-tutkimus, komission 
”Puhdasta ilmaa Euroopalle” (CAFE) -
ohjelma ja HEATCO-tutkimus ovat 
tarjonneet tietoja hiilidioksidin, typen 
oksidien, ei-metaanihiilivetyjen ja 
hiukkasten päästöjen aiheuttamista 
kustannuksista. Kustannuksia arvioidaan 
nykyarvoina, jotta hankintamenettely 
pysyisi yksinkertaisena.

(15) ExternE-tutkimus, komission 
"Puhdasta ilmaa Euroopalle" 
(CAFE) -ohjelma ja HEATCO-tutkimus 
ovat tarjonneet tietoja hiilidioksidin, typen 
oksidien, ei-metaanihiilivetyjen ja 
hiukkasten päästöjen aiheuttamista 
kustannuksista. Kasvihuonekaasut ja 
myrkylliset aineet olisi kuitenkin 
erotettava toisistaan, sillä myrkyllisten 
aineiden huomioon ottaminen merkitsisi 
rahallisen arvon määrittämistä ihmisen 
terveydelle. 

Or. en
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Tarkistus 19
Glenis Willmott

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että muita valintaperusteita ja -menetelmiä saa käyttää tässä 
direktiivissä täsmennettyjen valintaperusteiden lisäksi. Tästä syystä kyseistä johdanto-osan 
kappaletta on tarkistettu ja se on lisätty direktiivin keskeisiin säännöksiin uutena 4 a 
artiklana.

Tarkistus 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

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

Or. en

Perustelu

Valintaperusteiden asettaminen tärkeysjärjestykseen on kunkin hankintaviranomaisen 
tehtävä. Direktiivissä olisi tehtävä selväksi, että julkisilla viranomaisilla on liikkumavaraa 
käyttämänsä hankintamenettelyn ja sen suhteen, minkä painoarvon ne antavat elinkaaren 
aikana aiheutuville kustannuksille lopullisissa hankintapäätöksissään.

Tarkistus 21
Anja Weisgerber

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

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan välttää toissijaisuusperiaatteen rikkominen EY:n perustamissopimuksen 
5 artiklan mukaisesti, EU:n tasolla ei saa säätää puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hankintaa koskevien valintaperusteiden pakollisesta soveltamisesta. 
Energiankulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä aiheutuvien 
kustannusten pakollinen huomioon ottaminen valintaperusteissa on ristiriidassa EU:n yleisen 
hankintadirektiivien kanssa.
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Tarkistus 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Direktiiveihin 2004/17/EY ja 
2004/18/EY sovellettavia raja-arvoja ei 
saa alittaa. 

Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi, että vähimmäisraja-arvoja on noudatettava myös direktiivejä 
2004/17/EY ja 2004/18/EY sovellettaessa.  Pienemmät hankinnat olisi jätettävä ulkopuolelle, 
jotta voidaan varmistaa säännöksen toteutettavuus käytännössä.

Tarkistus 23
Hanne Dahl

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Fossiilienergiasta aiheutuville 
hiilidioksidipäästöille asetettava yhteinen 
vähimmäisvero loisi varoja, joilla 
voitaisiin rahoittaa investointeja 
uusiutuviin energiamuotoihin 
siirtymiseen, ja se edistäisi 
energiansäästöä.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutos on niin tärkeä asia, että meidän on ryhdyttävä vakaviin toimiin puhtaampien 
ja energiatehokkaampien maantieajoneuvojen edistämiseksi.
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Tarkistus 24
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tavoitetta, joka on puhtaiden ja 
energiatehokkaiden ajoneuvojen 
edistäminen, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se 
voidaan paremmin toteuttaa yhteisön 
tasolla, koska kustannustehokkaat 
muutokset Euroopan teollisuudessa 
edellyttävät riittävän suurta 
ajoneuvomäärää, joten yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Euroopan komissio olettaa ilmeisesti, että puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja koskevaa 
tavoitetta ei pystytä saavuttamaan riittävästi jäsenvaltioiden toimin ja että yhteisön tason 
toimilla saavutetaan riittävän suuri ajoneuvomäärä, jolla voidaan varmistaa 
kustannustehokkaat muutokset Euroopan teollisuudessa.

Tarkistus 25
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
tuettava edelleen Civitas-aloitteen ja 
Euroopan älykäs 
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energiahuolto -ohjelman kaltaisia 
kaupunkiliikennealoitteita. 

Or. de

Perustelu

EU:n aloitteet, kuten Civitas-aloite ja Euroopan älykäs energiahuolto -ohjelma, ovat 
osoittautuneet erittäin menestyksekkäiksi saastuttamattomien ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämisessä, joten niitä olisi tuettava jatkossakin.

Tarkistus 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
tuettava edelleen Civitas-aloitteen ja 
Euroopan älykäs 
energiahuolto -ohjelman kaltaisia 
kaupunkiliikennealoitteita. 

Or. de

Perustelu

EU:n aloitteet, kuten Civitas-aloite ja Euroopan älykäs energiahuolto -ohjelma, ovat 
osoittautuneet erittäin menestyksekkäiksi saastuttamattomien ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämisessä, joten niitä olisi tuettava jatkossakin.

Tarkistus 27
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
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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.

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. 
Maantieajoneuvot, joita 
viranomaiset/liikenteenharjoittajat 
käyttävät huoltoajoon ja infrastruktuurin 
ylläpitoon julkisessa 
kaupunkiliikenteessä, jätetään direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. de

Perustelu

Julkisessa kaupunkiliikenteessä olevia erikoisajoneuvoja, joista voidaan mainita esimerkkinä 
ilmajohtojen kunnossapitoon käytetyt ajoneuvot, hankitaan erittäin pieniä määriä 
yksittäistuotannossa.  Kyseiset ajoneuvot olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, sillä näiden ajoneuvojen todelliset toteutuvat ajosyklit vaihtelevat ja tästä syystä 
energian kulutusta ja päästöjä ei voida laskea yhdenmukaistetulla tavalla. Tehtävä poikkeus 
vähentää direktiivin täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Tarkistus 28
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
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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.

tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt ottavat uusien 
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.

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 
– 'maantieajoneuvolla' luokkaan N2 tai 
N3 luokiteltavaa ajoneuvoa; jos julkisen 
liikenteen harjoittaja käyttää ajoneuvoa 
matkustajaliikenteeseen, se luokitellaan 
luokkaan M3;
– 'julkisen liikenteen harjoittajalla' samaa 
kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa N:o (EY) 1370/2007, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja 
maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista1.
1 EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Tarkistus 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde ja tavoite
Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt ottavat 

Tämän direktiivin tarkoituksena on tukea 
ja edistää ympäristöystävällisten ja 
energiatehokkaiden ajoneuvojen 
markkinoita. Ajoneuvon koko elinkaaren 
aikana todella aiheutuvien kustannusten, 
ympäristökustannukset mukaan luettuina, 
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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.

huomioon ottaminen julkisissa 
hankinnoissa on yksi väline tämän 
saavuttamiseksi. 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.

Or. de

Perustelu

Julkisten hankintojen järjestelmä on yksi tehokas väline energiatehokkaiden ja 
ympäristöystävällisten ajoneuvojen markkinoiden edistämiseksi.

Tarkistus 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitettujen hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi otettava uusien 
maantieajoneuvojen hankinnoissa yhdeksi 
neuvoa-antavaksi kriteeriksi ajoneuvon 
elinkaaren aikana aiheutuvat 
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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.

energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöt 
ja epäpuhtauspäästöt ja että 
liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
palveluja viranomaisen kanssa tehdyn 
sopimuksen tai viranomaisen myöntämän 
lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla, 
käyttävät näitä yhtenä tällaisten 
ajoneuvojen oston neuvoa-antavana 
kriteerinä.
(Neuvoa-antavaa kriteeriä koskeva 
tarkistusehdotus ulottuu koko tekstiin.  Sen 
hyväksyminen edellyttää vastaavia 
muutoksia kaikkialla tekstissä. Sanat 
"valintaperuste" tai "peruste", kun 
puhutaan valintaperusteista, olisi 
korvattava sanalla "neuvoa-antava 
kriteeri". 

Or. de

Perustelu

Käsillä olevassa ehdotuksessa käytetään samoja sanoja kuin EU:n hankintadirektiiveissä, 
mutta se on ristiriidassa hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön kanssa. Tämä johtaa 
käytännössä julkisia hankintoja koskevan päätöksenteon vääristymiseen. Jotta voidaan tehdä 
selvä ero hankintoja koskevaan lainsäädäntöön, on puhuttava "neuvoa-antavista 
kriteereistä". Kunnat joutuvat monilla alueilla ostamaan käytettyjä ajoneuvoja.

Tarkistus 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 
– 'maantieajoneuvolla' liitteen taulukossa 
3 lueteltuihin luokkiin kuuluvaa 
ajoneuvoa;
– edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
'liikenteenharjoittajilla' 
liikenteenharjoittajia, jotka täyttävät 
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julkisen palvelun velvoitteita julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
perusteella, sellaisena kuin tämä on 
määritetty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 
2007, rautateiden ja maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista1.  
1 EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Tarkistus 32
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Seuraavat ajoneuvotyypit jätetään tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle:
– elintärkeitä hätäpalveluita suorittavat 
ajoneuvot, kuten ambulanssit, elinten 
siirtoihin tai verikuljetuksiin käytettävät 
ajoneuvot, palo- ja pelastusajoneuvot sekä 
siviilivalmiusajoneuvot;
– pieninä määrinä valmistettavat 
erikoisajoneuvot.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa olisi selkeytettävä. Hätäpalveluihin tarkoitetut ajoneuvot ja muut 
erikoisajoneuvot ovat kalliita, ja niitä valmistetaan pieninä määrinä, joten niillä ei ole suurta 
vaikutusta markkinoihin.
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Tarkistus 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Seuraavat maantieajoneuvot jätetään 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle:
– huoltoajoon ja infrastruktuurin 
ylläpitoon julkisen liikenteen alalla 
tarkoitetut erikoisajoneuvot,
– palokuntien käyttöön sekä katujen ja 
viemäriverkostojen puhtaanapitoon 
tarkoitetut erikoisajoneuvot.

Or. en

Perustelu

Julkisen liikenteen alalla käytettäviä pitkälle erikoistuneita huolto- ja kunnossapitoajoneuvoja 
(esim. teiden kunnossapitoajoneuvoja) sekä palokuntien käyttöön sekä katujen ja 
viemäriverkostojen puhtaanapitoon tarkoitettuja ajoneuvoja hankitaan hyvin pieniä määriä, 
ja niissä on aina varta vasten niitä varten suunnitellut varusteensa, jotka voivat vaikuttaa 
merkittävästi energiankulutukseen ja päästöihin. Kyseiset ajoneuvot olisi jätettävä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, sillä näiden ajoneuvojen todelliset toteutuvat ajosyklit 
vaihtelevat, ja tästä syystä energian kulutusta ja päästöjä ei voida laskea yhdenmukaistetulla 
tavalla.  Lisäksi kyseisten ajoneuvojen jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
vähentää direktiivin täytäntöönpanon valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Tarkistus 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hankinta

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hankinta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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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 a artiklassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
käyttävät viimeistään tämän direktiivin 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ajankohdasta alkaen 2 a ja 3 artiklassa 
määriteltyä menetelmää, kun ne soveltavat 
energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvia toimintakustannuksia 
yhtenä valintaperusteena uusien 
maantieajoneuvojen hankinnassa.

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

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.

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 2 a 
ja 3 artiklassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kunnat joutuvat monilla alueilla ostamaan käytettyjä ajoneuvoja.
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Tarkistus 35
Holger Krahmer

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 tai 
vastaavaa tarkoituksenmukaiseksi 
katsomaansa menettelytapaa, kun ne 
soveltavat energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvia toimintakustannuksia 
yhtenä valintaperusteena 
maantieajoneuvojen hankinnassa. 

Or. de

Perustelu

Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden käytänteiden kehittäminen ja sallittava, että 
julkisen kaupunkiliikenteen alalla toimivat viranomaiset ja liikenteenharjoittajat saavat 
käyttää joko omia menettelytapojaan tai direktiivissä säädettyä menetelmää. Näin voitaisiin 
käyttää menettelytapoja, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen (koko tuotanto- ja käyttöketjun 
kattavaan, "well-to wheel") lähestymistapaan päästöjen arvioimisessa.

Tarkistus 36
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
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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. 

tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt käyttävät viimeistään 
tämän direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta alkaen 
3 artiklassa määriteltyä menetelmää tai 
vastaavaa tarkoituksenmukaiseksi 
katsomaansa menettelytapaa, kun ne 
soveltavat energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvia toimintakustannuksia 
yhtenä valintaperusteena uusien 
maantieajoneuvojen hankinnassa.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pitäisi pyrkiä tekemään ympäristönäkökohdista olennainen osa 
hankintamenettelyä. Jotkut hankintaviranomaiset toimivat näin jo nyt ja käyttävät pitkälle 
kehitettyjä menettelytapoja. Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden käytänteiden jatkuva 
kehittäminen ja sallittava, että hankintaviranomaiset saavat käyttää joko omia 
menettelytapojaan tai direktiivissä säädettyä menetelmää. Tästä on lisäksi se hyöty, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää menettelytapoja, joissa päästöt lasketaan koko tuotanto-
ja käyttöketjun perusteella ("well-to wheel"). Nykyään tämä ei ole mahdollista nykyisen 3 
artiklassa määritellyn menetelmän mukaisesti.

Tarkistus 37
Holger Krahmer

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, 

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, 



AM\726332FI.doc 21/43 PE407.696v01-00

FI

hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 3 
artiklassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti.

hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 
3 artiklassa määritellyn menetelmän tai 
vastaavan tarkoituksenmukaiseksi 
katsomansa menettelytavan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden käytänteiden kehittäminen ja sallittava, että 
julkisen kaupunkiliikenteen alalla toimivat viranomaiset ja liikenteenharjoittajat saavat 
käyttää joko omia menettelytapojaan tai direktiivissä säädettyä menetelmää. Näin voitaisiin 
käyttää menettelytapoja, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen (koko tuotanto- ja käyttöketjun 
kattavaan, "well-to wheel") lähestymistapaan päästöjen arvioimisessa.

Tarkistus 38
Martin Callanan

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.

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 uusien 
maantieajoneuvojen julkisissa 
hankinnoissa otetaan yhdeksi 
valintaperusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 
3 artiklassa määritellyn menetelmän tai 
vastaavan tarkoituksenmukaiseksi 
katsomansa menettelytavan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Useat kunnalliset liikennealan järjestöt ja pienet liikenteenharjoittajat käyttävät käytettyjä 
ajoneuvoja, eivätkä ne usein ole mukana virallisissa hankintamenettelyissä; tämän direktiivin 
vaatimukset aiheuttaisivat suhteettoman suuren taakan kyseisille järjestöille. Käytetyt 
ajoneuvot olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.  Direktiivillä pitäisi 
pyrkiä tekemään ympäristönäkökohdista olennainen osa hankintamenettelyä. Jotkut 
hankintaviranomaiset toimivat näin jo nyt ja käyttävät pitkälle kehitettyjä menettelytapoja.

Tarkistus 39
Holger Krahmer

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 
mukaisesti.

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 tai 
vastaavan tarkoituksenmukaiseksi 
katsomansa menettelytavan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden käytänteiden kehittäminen ja sallittava, että 
julkisen kaupunkiliikenteen alalla toimivat viranomaiset ja liikenteenharjoittajat saavat 
käyttää joko omia menettelytapojaan tai direktiivissä säädettyä menetelmää. Näin voitaisiin 
käyttää menettelytapoja, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen (koko tuotanto- ja käyttöketjun 
kattavaan, "well-to wheel") lähestymistapaan päästöjen arvioimisessa.



AM\726332FI.doc 23/43 PE407.696v01-00

FI

Tarkistus 40
Martin Callanan

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 
mukaisesti.

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

Or. en

Perustelu

Useat kunnalliset liikennealan järjestöt ja pienet liikenteenharjoittajat käyttävät käytettyjä 
ajoneuvoja;  tämän direktiivin vaatimukset aiheuttaisivat suhteettoman suuren taakan 
kyseisille järjestöille. Käytetyt ajoneuvot olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.  Direktiivillä pitäisi pyrkiä tekemään ympäristönäkökohdista olennainen osa 
hankintamenettelyä. Jotkut hankintaviranomaiset toimivat näin jo nyt ja käyttävät pitkälle 
kehitettyjä menettelytapoja. Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden käytänteiden jatkuva 
kehittäminen ja sallittava, että hankintaviranomaiset saavat käyttää joko omia 
menettelytapojaan tai direktiivissä säädettyä menetelmää.
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Tarkistus 41
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän esittämään tarkistukseen, mutta siinä ehdotetaan, että merkintä 
olisi rajoitettava niihin julkisiin viranomaisiin, jotka hankkivat selkeästi suurimman osan 
ajoneuvoistaan niiden ympäristövaikutusten perusteella.

Tarkistus 42
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien maantieajoneuvojen 
valmistajien on toimitettava suuntaa-
antavat tiedot myytävien ajoneuvojen 
energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä niiden koko 
elinkaaren aikana.

Or. en
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Perustelu

Valmistajat ovat parhaalla paikalla maantieajoneuvojen hankintasyklissä toimittamassa 
suuntaa-antavia tietoja myytävien ajoneuvojen energiankulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä 
ja epäpuhtauspäästöistä niiden koko elinkaaren aikana. EU:n lainsäädännössä on jo 
aikaisemmin vahvistettu ympäristömerkinnän edeltäjä.

Tarkistus 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Edellä 1 ja 2 artiklan soveltamista

koskevat vaihtoehdot
Edellä olevien 1 ja 2 artiklan vaatimukset 
on täytettävä seuraavien vaihtoehtojen 
mukaisesti:
(a) vahvistetaan energia- ja 
ympäristötehokkuutta koskevat tekniset 
vaatimukset maantieajoneuvojen 
hankintaa koskevissa asiakirjoissa kunkin 
huomioon otettavan vaikutuksen osalta 
sekä mahdollisten muiden 
ympäristövaikutusten osalta; tai
(b) otetaan huomioon energia- ja 
ympäristövaikutukset 
hankintapäätöksessä, siten että:
tämä tehdään käyttämällä näitä 
vaikutuksia valintaperusteina, jos 
sovelletaan hankintamenettelyä; ja
tapauksissa, joissa näille vaikutuksille 
määrätään hankintapäätöstä varten 
rahallinen arvo, käytetään 3 artiklassa 
säädettyä menetelmää.

Or. en
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Perustelu

Säännös antaa jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa niiden päättäessä siitä, miten täyttää 1 
ja 2 artiklan vaatimukset. Siinä otetaan huomioon, mitä jäsenvaltiot ovat jo tehneet 
kansallisten säännösten ja erilaisten standardien avulla.

Tarkistus 44
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energia- ja ympäristökustannukset 
valintaperusteena ajoneuvojen 
hankinnassa

Energia- ja ympäristökustannukset 
valintaperusteena uusien ajoneuvojen 
hankinnassa

Or. en

Perustelu

Useat kunnalliset liikennealan järjestöt ja pienet liikenteenharjoittajat käyttävät käytettyjä 
ajoneuvoja;  tämän direktiivin vaatimukset aiheuttaisivat suhteettoman suuren taakan 
kyseisille järjestöille. Käytetyt ajoneuvot olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

Tarkistus 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 1 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sovellettaessa tätä direktiiviä
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.

1. Sovellettaessa 2 a artiklan b kohtaa
hankittavien ajoneuvojen käyttöön 
liittyville kustannuksille, jotka aiheutuvat 
uusien ajoneuvojen energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä niiden elinkaaren 
aikana, määritetään rahallinen arvo, joka 
lasketaan a, b ja c alakohdassa esitetyn 
menetelmän mukaisesti.
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Or. de

Perustelu

Kunnat joutuvat monilla alueilla ostamaan käytettyjä ajoneuvoja.

Tarkistus 46
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 1 kohta - a alakohta - 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käytetään yhtä rahallista arvoa 
energiayksikköä kohden. Tämä yksittäinen 
arvo on liikennepolttoaineena käytetyn 
bensiinin tai dieselpolttoaineen veroton
kustannus energiayksikköä kohden 
riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

– käytetään yhtä rahallista arvoa 
energiayksikköä kohden.  Tämä yksittäinen 
arvo on liikennepolttoaineena käytetyn 
bensiinin tai dieselpolttoaineen verollinen
kustannus energiayksikköä kohden 
riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

Or. en

Perustelu

Monet julkiset viranomaiset maksavat polttoaineveroa siinä missä muutkin kuluttajat, ja verot 
ovat osa ajoneuvon elinkaaren aikana aiheutuvia polttoainekustannuksia.

Tarkistus 47
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 1 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 
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taulukossa 2 annetuilla kustannuksilla 
kilogrammaa kohden.

taulukossa 2 annetuilla kustannuksilla tai 
näitä korkeammilla kustannuksilla
kilogrammaa kohden.

Or. en

Perustelu

Jos julkiset viranomaiset haluavat asettaa hiilidioksidipäästöille taulukossa esitettyä 
korkeamman hinnan esimerkiksi kasvihuonekaasupäästötavoitteita koskevien sitoumusten 
takia, niiden olisi voitava tehdä tämä.

Tarkistus 48
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 1 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

(b) Ajoneuvon käyttöön liittyvistä 
hiilidioksidipäästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan kertomalla 
3 kohdan mukaiset ajoneuvon käyttöiän 
aikaiset ajokilometrit 2 kohdan mukaisilla 
hiilidioksidipäästöillä kilogrammoina 
kilometriä kohden ja joko 
maantieajoneuvon valmistajan 
toimittamilla suuntaa-antavilla taikka 
muulla vastaavalla, 
hankintaviranomaisen 
tarkoituksenmukaiseksi katsomalla 
menetelmällä lasketuilla kustannuksilla
kilometriä kohden.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pitäisi pyrkiä tekemään ympäristönäkökohdista olennainen osa ajoneuvon 
hankintamenettelyä. Jotkut ajoneuvojen hankintaviranomaiset toimivat näin jo nyt ja 
käyttävät pitkälle kehitettyjä menettelytapoja. Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden 
käytänteiden kehittäminen ja annettava hankintaviranomaisille mahdollisuus valita, 
käyttävätkö ne omia vastaavia menettelytapojaan – ottaen huomioon maantieajoneuvojen 
valmistajien toimittamat suuntaa-antavat tiedot, sillä nämä ovat parhaalla paikalla 
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toimittamassa kyseisiä tietoja – vai direktiivissä säädettyä menetelmää. 

Tarkistus 49
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 1 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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 tai käyttäen 
vastaavaa ostajien 
tarkoituksenmukaiseksi katsomaa 
menettelytapaa.

Or. de

Perustelu

Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden käytänteiden jatkuva kehittäminen ja sallittava, 
että julkisen kaupunkiliikenteen alalla toimivat viranomaiset ja liikenteenharjoittajat saavat 
käyttää joko omia – usein jo kehitettyjä – menettelytapojaan ottaen samalla huomioon 
ajoneuvon valmistajan toimittamat tiedot tai direktiivissä säädettyä menetelmää.

Tarkistus 50
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 1 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Ajoneuvon käyttöön liittyvistä 
epäpuhtauspäästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan laskemalla 
yhteen typen oksidien, ei-
metaanihiilivetyjen ja hiukkasten päästöistä 

(c) Ajoneuvon käyttöön liittyvistä 
epäpuhtauspäästöistä aiheutuvat 
elinkaarikustannukset lasketaan laskemalla 
yhteen typen oksidien, ei-
metaanihiilivetyjen ja hiukkasten päästöistä 
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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.

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 
vastaavilla kustannuksilla grammaa 
kohden, jotka saadaan joko liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 annetuista EU:n 
keskiarvoista tai liitteessä I a annetuista 
eriytetyistä arvoista tai perustelluissa 
tapauksissa korkeammista arvoista. 

Or. en

Perustelu

Ilmansaasteiden kustannuksiin pitäisi olla mahdollista käyttää täsmällisempiä, paikallisia 
olosuhteita ilmentäviä arvoja, jos näitä on saatavilla.

Tarkistus 51
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 1 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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
joko maantieajoneuvon valmistajan 
toimittamilla suuntaa-antavilla taikka 
muulla vastaavalla,
hankintaviranomaisen 
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tarkoituksenmukaiseksi katsomalla 
menetelmällä lasketuilla kustannuksilla
kilometriä kohden.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pitäisi pyrkiä tekemään ympäristönäkökohdista olennainen osa ajoneuvon 
hankintamenettelyä. Jotkut ajoneuvojen hankintaviranomaiset toimivat näin jo nyt ja 
käyttävät pitkälle kehitettyjä menettelytapoja. Direktiivin olisi mahdollistettava parhaiden 
käytänteiden kehittäminen ja annettava hankintaviranomaisille mahdollisuus valita, 
käyttävätkö ne omia vastaavia menettelytapojaan – ottaen huomioon maantieajoneuvojen 
valmistajien toimittamat suuntaa-antavat tiedot, sillä nämä ovat parhaalla paikalla 
toimittamassa kyseisiä tietoja – vai direktiivissä säädettyä menetelmää. 

Tarkistus 52
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Erityisen ansiokkaiksi on 
tunnustettava ajoneuvot, jotka ovat täysin 
päästöttömiä yhdessä tai useammassa 
luokassa.  Ansio lasketaan yhdistetysti 
siten, että puolitetaan 
kokonaiskustannukset kunkin liitteessä 
olevan taulukon 2 sarakkeissa olevan 
nolla-arvon osalta.

Or. en
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Tarkistus 53
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Vaihtoehtoisia menetelmiä käytettäessä 

myönnettävä poikkeus 
Jos paikallis- ja alueviranomaiset, jotka 
ovat kehittäneet sellaisia 
elinkaarikustannusten, myös 
ympäristövaikutusten, laskumenetelmiä, 
jotka on suunniteltu erityisesti 
vastaamaan paikallisiin tarpeisiin ja 
olosuhteisiin, pyytävät, komissio voi 
myöntää näille paikallistason 
hallintoviranomaisille poikkeuksen 
velvollisuudesta toimittaa laskelma 
3 artiklan mukaisesti, jos käytetyillä 
menetelmillä katsotaan olevan 
myönteinen vaikutus ympäristöön sekä 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Avoimuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki 2 artiklassa esitetyt toimijat 
asettavat pyynnöstä saataville energia- ja 
ympäristökustannuksia koskevat tiedot 
3 artiklan mukaisesti kaikista 
vastaanotetuista tarjouksista, sanotun 
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kuitenkaan rajoittamatta direktiivien 
2004/14/EY ja 2004/18/EY säännösten 
soveltamista.

Or. de

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi asetettava 
pyynnöstä saataville energia- ja ympäristökustannuksia koskevat tiedot.

Tarkistus 55
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla:
Infrastruktuuri

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1. tammikuuta 2012 mennessä on 
käytettävissä tarvittava infrastruktuuri 
liitteessä mainittujen kaiken tyyppisten 
polttoaineiden tarjoamista varten.

Or. es

Tarkistus 56
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Julkiselle sektorille annettava lisätuki

1.  Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin 
tiedottaakseen julkisen sektorin 
työntekijöille vaihtoehtoisilla 
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polttoaineilla toimivien ajoneuvojen 
ansioista, mukaan lukien tiedot tankkaus-
ja huoltopaikkojen sijainnista, 
vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
ajoneuvojen valikoimasta ja 
suorituskyvystä sekä saatavilla olevista 
kansallisista ja Euroopan tason 
tukiohjelmista.
2. Jäsenvaltioiden on kannustettava ja 
tuettava vaihtoehtoisten polttoaineiden 
toimittajia saattamaan korvaavat 
polttoaineet suuren yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

Julkiset viranomaiset tarvitsevat lisätukea, rahoitusta ja muita kannusteita pannakseen 
täytäntöön parempina pidetyt ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot. Tavoitetta kohti 
edettäessä tarvitaan opastusta, jotta hankintaviranomaiset saavat paremman käsityksen eri 
vaihtoehtojen suorituskyvystä, tehokkuudesta, saatavuudesta ja käytön helppoudesta.

Tarkistus 57
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Energia- ja ympäristökustannukset 

valintaperusteena ajoneuvojen 
hankinnassa

Liitteessä olevassa taulukossa 2 
täsmennettyjä arvoja päästöjen 
kustannusten laskemiseksi on pidettävä 
vähimmäisarvoina. Jos viranomaiset 
päättävät ottaa huomioon 
ympäristövaikutukset määrittämällä niille 
rahallisen arvon ja sisällyttämällä ne 
kokonaiskustannusarvioon 3 artiklan 
mukaisesti, ne voivat käyttää korkeampia 
arvoja ulkoisten energia- ja 
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ympäristövaikutusten kustannusten 
laskemiseen.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten olisi voitava käyttää halutessaan komission määrittämiä arvoja korkeampia 
arvoja päästöjen kustannusten laskemiseen. Päästöjen kustannusten laskemiseen käytettävien 
arvojen olisi oltava vähimmäisarvoja, eivätkä ne saisi estää viranomaisia halutessaan 
määrittämästä ympäristönsuojelulle korkeampaa arvoa.

Tarkistus 58
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Muut valintaperusteet ja -menetelmät

Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hankintaa koskevien 
valintaperusteiden pakollinen 
soveltaminen ei estä valintaperusteiden 
asettamista tärkeysjärjestykseen tai 
muiden asianmukaisten 
valintaperusteiden tai -menetelmien 
huomioon ottamista. Se ei myöskään estä 
sellaisten ajoneuvojen valintaa, joiden 
varustusta on parannettu 
jälkiasennuksena 
ympäristöominaisuuksien parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että muita valintaperusteita ja -menetelmiä saa käyttää tässä 
direktiivissä täsmennettyjen valintaperusteiden lisäksi.
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Tarkistus 59
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet

Komissio kehittää eurooppalaisen 
ilmastonsuojelurahaston, jota käytetään 
muun muassa sen edistämiseen, että 
1 artiklassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
hankkivat puhtaita ja energiatehokkaita 
maantieajoneuvoja.
Toimivaltaiset budjettivallan käyttäjät 
varaavat tähän tarvittavat varat EU:n 
talousarviosta.

Or. de

Perustelu

Eurooppalainen ilmastonsuojelurahasto olisi tehokas väline, jolla voitaisiin nopeuttaa uusien 
tekniikoiden käyttöönottoa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Erityisesti puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen kohdalla uusien tekniikoiden käyttöönottoa 
edistetään erittäin tehokkaasti myöntämällä tähän tarkoitukseen julkisia varoja.

Tarkistus 60
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Yhteisön rahoitusvälineiden käyttäminen

Jäsenvaltioiden ja komission on sallittava 
muun muassa TEN–E-rahoituksen 
käyttäminen, jotta voidaan varmistaa, että 
luodaan tarvittava infrastruktuuri 



AM\726332FI.doc 37/43 PE407.696v01-00

FI

liitteessä mainittujen kaiken tyyppisten 
polttoaineiden tarjoamista varten.

Or. es

Tarkistus 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet

Komissio kehittää eurooppalaisen 
ilmastonsuojelurahaston, jota käytetään 
muun muassa sen edistämiseen, että 
1 artiklassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
hankkivat puhtaita ja energiatehokkaita 
maantieajoneuvoja.
Toimivaltaiset budjettivallan käyttäjät 
varaavat tähän tarvittavat varat EU:n 
talousarviosta.

Or. de

Perustelu

Eurooppalainen ilmastonsuojelurahasto olisi tehokas väline, jolla voitaisiin nopeuttaa uusien 
tekniikoiden käyttöönottoa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Erityisesti puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen kohdalla uusien tekniikoiden käyttöönottoa 
edistetään erittäin tehokkaasti myöntämällä tähän tarkoitukseen julkisia varoja.
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Tarkistus 62
Hanne Dahl

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos uudelleentarkastelussa käy ilmi, 
että edistystä ei ole tapahtunut, 
jäsenvaltioiden on kannustettava 
polttomoottoreiden hiilidioksidiveron 
käyttöön ottoa. 

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutos on niin tärkeä asia, että meidän on ryhdyttävä vakaviin toimiin puhtaampien 
ja energiatehokkaampien maantieajoneuvojen edistämiseksi.

Tarkistus 63
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite - taulukko 1

Komission teksti Tarkistus

Taulukko 1: Moottoripolttoaineiden 
energiasisältö

Taulukko 1: Moottoripolttoaineiden 
energiasisältö

Polttoaine Energiasisältö Polttoaine Energiasisältö
Diesel 36 MJ/litra Diesel 36 MJ/litra
Bensiini 32 MJ/litra Bensiini 32 MJ/litra
Maakaasu 38 MJ/Nm3 Maakaasu 33 MJ/Nm3

Nestekaasu 24 MJ/litra Nestekaasu 24 MJ/litra
Etanoli 21 MJ/litra Etanoli 21 MJ/litra
Biodiesel 33 MJ/litra Biodiesel 33 MJ/litra

Emulsiopolttoaine 32 MJ/Nm3 Emulsiopolttoaine 32 MJ/Nm3

Vety 11 MJ/Nm3 Vety 11 MJ/Nm33

Or. it
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Perustelu

Tyyppihyväksyntämenettelyjen mukaisesti henkilöautojen määritellyssä kulutuksessa otetaan 
huomioon, että maakaasun energiasisältö voi olla matala. Jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus nykyisten ajoneuvojen määritellyn kulutuksen kanssa, 38 MJ/Nm3:n sijasta 
olisi käytettävä mieluummin arvoa 33 MJ/Nm3, joka viittaa sekoitettuun metaanityyppiseen 
tuotteeseen.  Komission ehdottaman arvon säilyttäminen tietää ongelmia, sillä nykyisessä 
ehdotuksessa vahvistetut parametrit ja tällä hetkellä virallisiksi viitearvoiksi hyväksytyt 
tyyppihyväksyntäparametrit eivät ole keskenään johdonmukaiset.

Tarkistus 64
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite - taulukko 2

Komission teksti

Taulukko 2: Tieliikenteen päästöjen kustannukset (vuoden 2007 hinnoin)

CO2 NOx Ei-metaanihiilivedyt Hiukkaset

2 eurosenttiä/kg 0,44 
eurosenttiä/g

0,1 eurosenttiä/g 8,7 eurosenttiä/g

Tarkistus

Taulukko 2: Tieliikenteen päästöjen kustannukset (vuoden 2007 hinnoin)

CO2 NOx Ei-metaanihiilivedyt Hiukkaset

2 eurosenttiä/kg [päätetään 
myöhemmin]

[päätetään 
myöhemmin]

[päätetään 
myöhemmin]

Or. it

Perustelu

Hiilidioksidiarvo vaikuttaa olevan johdonmukainen EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluvilla aloilla vahvistettujen arvojen kanssa, mutta se on epäsuhdassa komission 
ehdottamassa taulukossa esitettyihin epäpuhtauspäästöihin nähden.  Jos asiaa ei arvioida 
uudestaan, joudutaan paradoksaaliseen tilanteeseen, kun ajoneuvojen, joiden 
epäpuhtauspäästöt ovat hyvin matalat, potentiaali jätetään hyödyntämättä, vaikka 
nimenomaan niillä voidaan parantaa kaupunkialueiden ilmanlaatua, mikä on tämän 
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säädöksen päätavoite. Epäpuhtauspäästöjä koskevat arvot on tästä syystä arvioitava
uudestaan. Yksi vaihtoehto voisi olla, että taulukossa esitetyille erityyppisille päästöille 
laaditaan painopisteluettelo, jotta julkiset viranomaiset voivat määrittää, mitkä ajoneuvot 
sopivat parhaiten niiden tarkoitukseen, kun otetaan huomioon päästöjen vähentämistä 
koskevat strategiat ja paikalliset olosuhteet.

Tarkistus 65
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
Liite - taulukko 2

Komission teksti

Taulukko 2: Tieliikenteen päästöjen kustannukset (vuoden 2007 hinnoin)

CO2 NOx Ei-metaanihiilivedyt Hiukkaset

2 eurosenttiä/kg 0,44 
eurosenttiä/g

0,1 eurosenttiä/g 8,7 eurosenttiä/g

Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan kaupunkien ja alueiden ja/tai hankintaviranomaisten olisi voitava hinnoitella 
epäpuhtaudet eri tavoilla riippuen paikallisista olosuhteista.  Ne saattavat haluta puuttua 
tiettyihin epäpuhtauksiin, esimerkiksi NO2 tai PM10-päästöihin, esimerkiksi siinä tapauksessa, 
että ne ylittävät EU:n raja-arvon. Näin ollen ne saattavat haluta asettaa jollekin 
epäpuhtaudelle muita korkeamman arvon. Vaikka direktiivi vaikuttaa periaatteessa 
teknologianeutraalilta, käytännössä epäpuhtauksien tiukka hinnoittelu menetelmissä suosii 
tiettyjä teknologioita muita enemmän.
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Tarkistus 66
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Liite - taulukko 2 – sarake 1 – rivi 2

Komission teksti Tarkistus

2 eurosenttiä/kg 3 eurosenttiä/kg tai EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
markkinahinta, riippuen siitä, kumpi on 
korkeampi

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa esitetty 30 euroa/tonni on todennäköisesti sopivampi hiilen hinta vuoden 2010 
jälkeen hankittujen ajoneuvojen koko elinkaaren aikana. 

Tarkistus 67
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
Liite - taulukko 3

Komission teksti

Taulukko 3: Maantieajoneuvojen käyttöiän aikaiset ajokilometrit

Ajoneuvoluokka Käyttöiän aikaiset 
ajokilometrit

(Direktiivissä 2007/46/EY määritellyt M- ja 
N-luokat)
Henkilöautot (M1) 200 000 km

Kevyet hyötyajoneuvot (N1) 250 000 km

Raskaat tavarankuljetusajoneuvot (N2, N3) 1 000 000 km

Linja-autot (M2, M3) 800 000 km

Tarkistus
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Taulukko 3: Maantieajoneuvojen käyttöiän aikaiset ajokilometrit

Or. en

Perustelu

Taulukon tietoja muutetaan vastaamaan paremmin soveltamisalaa, joka rajoittuu N1-, N2- ja 
M3-luokkiin kuuluviin ajoneuvoihin.

Tarkistus 68
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 a (uusi)

Tarkistus

Maantie-, rautatie- ja meriliikenteen ilmansaastekustannukset euroina/epäpuhtaustonni 

Tuotannontekijöiden kustannukset euroina, vuoden 2 000 hinnoin, yksikkö: 
vuoden 2000 hinnat euroina / epäpuhtaustonni

Epäpuhtaus NOx NMVOC SO2 PM2.5 (pakokaasuista) PM10 (muista kuin pakokaasuista)
Lähde CAFÉ 

CBA
CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
siirretty 
HEAT-
COon

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(merilii-
kenteen 
osalta)

HEATCO UBA 
siirretty 
HEAT-
COon

HEATCO

CAFÉ CBA 
alttius

menetetty-
jen 
elinvuo-
sien arvo 
keskimää-
rin 
(PM/O3)

menetetty-
jen 
elinvuo-
sien arvo 
keskimää-
rin 
(PM/O3)

menetetty-
jen 
elinvuosi-
en arvo 
keskimää-
rin 
(PM/O3)

Yksikkö vuoden 
2000 
hinnat 
euroina 
(päästöt 
vuonna 
2010)

vuoden 
2000 
hinnat 
euroina 
(päästöt 
vuonna 
2010)

vuoden 
2000 
hinnat 
euroina 
(päästöt 
vuonna 
2010)

vuoden 2000 
hinnat 
euroina

vuoden 
2000 
hinnat 
euroina

vuoden 
2000 
hinnat 
euroina

vuoden 2000 
hinnat 
euroina

vuoden 
2000 
hinnat 
euroina

vuoden 
2000 
hinnat 
euroina

Paikallinen 
ympäristö

Suurkau-
punkialue

Kaupunki
alue

Kaupun-
gin 

Suurkau-
punkialue

Kaupunki
alue

Kaupun-
gin 

Ajoneuvoluokka Käyttöiän aikaiset 
ajokilometrit 

(Direktiivissä 2007/46/EY määritellyt M- ja 
N-luokat)
Raskaat tavarankuljetusajoneuvot (N2, N3) 1 000 000 km

Linja-autot (M3) 800 000 km
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ulkopuo-
lella 
sijaitseva 
rakennet-
tu alue

ulkopuo-
lella 
sijaitseva 
rakennet-
tu alue

Itävalta 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgia 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgaria 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Kypros 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Tšekin 
tasavalta

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Tanska 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Viro 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Suomi 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Ranska 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Saksa 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Kreikka 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Unkari 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irlanti 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Italia 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Latvia 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Liettua 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luxemburg 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Alankomaat 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norja 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Puola 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugali 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Romania 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Slovakia 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Slovenia 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Espanja 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Ruotsi 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Sveitsi 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Yhdistynyt 
kuningas-
kunta

3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300

EU-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Itämeri 2,600 500 3,700 12,000
Välimeri 500 300 2,000 5,600
Koillis-Atlantti 1,600 400 2,200 4,800
Pohjanmeri 5,100 1,900 6,900 28,000

Suurkaupunkialue: yli 0,5 miljoonan asukkaan kaupungit
Kaupunkialue: pienet ja keskikokoiset, korkeintaan 0,5 miljoonan asukkaan kaupungit

Or. en

Perustelu

Paikallisviranomaisten olisi voitava käyttää tarkoituksenmukaisempia kustannusarvoja, jos 
niitä on saatavilla. Neuvoston työasiakirjassa esitetty taulukko.
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