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Ändringsförslag 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Förslaget strider mot idén om fri marknadsekonomi och innebär en kraftig begränsning av de 
lokala myndigheternas upphandlingsalternativ. I det omarbetade förslaget har dessutom 
ingen hänsyn tagits till utskottens ståndpunkt (A6-0232/2006) från den 29 juni 2006.

Ändringsförslag 13
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Målet med detta direktiv är att 
skynda på utvecklingen på marknaden för 
rena och energieffektiva fordon, särskilt 
standardiserade fordon som produceras i 
större antal – såsom personbilar, bussar, 
lastbilar och liknande – eftersom detta 
skulle ge betydande miljövinster. Avsikten 
är således inte att påverka beslut om 
upphandling av utryckningsfordon eller 
andra specialfordon.

Or. en

Motivering

Utryckningsfordon och andra specialfordon är dyra och produceras i små volymer. Därför är 
de inget effektivt medel för att påverka utvecklingen på marknaden.
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Ändringsförslag 14
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Rena och energieffektiva fordon är i 
inledningsskedet dyrare än konventionella 
fordon. Om man skapar en tillräcklig 
efterfrågan på sådana fordon kan de 
åtföljande stordriftsfördelarna leda till 
kostnadsminskningar och den 
infrastruktur som behövs för tillgången 
till alla bränsletyper som anges i bilagan.

Or. es

Ändringsförslag 15
Anja Weisgerber

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.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 16
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De största marknadseffekterna och 
det bästa förhållandet mellan kostnader och 
fördelar uppnås genom obligatorisk
tillämpning av livscykelkostnader för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar som kriterier för 
tilldelning av kontrakt inom upphandlingen 
av fordon för kollektivtrafiktjänster.

(13) Marknadseffekter och det bästa 
förhållandet mellan kostnader och fördelar 
kan uppnås genom tillämpning av 
livscykelkostnader för energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar som kriterier för tilldelning av 
kontrakt inom upphandlingen av fordon för 
kollektivtrafiktjänster.

Or. de

Motivering

Kommissionen utgår från antagandet att störst påverkan på marknaden och bästa förhållande 
mellan kostnad och intäkter uppnås om livscykelkostnader för energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och förorenande utsläpp används som tilldelningskriterier. Därigenom 
utesluts andra ekonomiska tilldelningskriterier, till exempel underhållskostnader. De 
miljökriterier som nämns har bara sekundär betydelse i samband med upphandling av rena 
och energieffektiva fordon.

Ändringsförslag 17
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det innebär inte högre totala 
kostnader att låta energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar ingå i tilldelningskriterierna, 
men det leder till att kostnaderna över hela 
livscykeln beaktas i upphandlingsbeslutet. 
Denna strategi fungerar som ett 
komplement till EU:s lagstiftning om 
Euro-normer som sätter maximala 
utsläppsgränsvärden, men den värderar i 

(14) Genom att låta energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar ingå i tilldelningskriterierna, 
kan kostnaderna över hela livscykeln 
beaktas i upphandlingsbeslutet. Denna 
strategi fungerar som ett komplement till 
EU:s lagstiftning om Euro-normer som 
sätter maximala utsläppsgränsvärden, men 
den värderar i stället det aktuella utsläppet i 
pengar och kräver därför inget ytterligare 
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stället det aktuella utsläppet i pengar och 
kräver därför inget ytterligare fastställande 
av normer.

fastställande av normer.

Or. de

Motivering

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Ändringsförslag 18
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Undersökningen ExternE, 
kommissionens CAFE-program (Clean air 
for Europe) och undersökningen HEATCO 
har tillhandahållit information om 
kostnaderna för utsläpp av koldioxid, 
kväveoxid, icke-metankolväten och 
partiklar. För att tilldelningsförfarandet 
ska bli enklare kommer det nu gällande 
kostnadsvärdet att användas.

(15) Undersökningen ExternE, 
kommissionens CAFE-program (Clean air 
for Europe) och undersökningen HEATCO 
har tillhandahållit information om 
kostnaderna för utsläpp av koldioxid, 
kväveoxid, icke-metankolväten och 
partiklar. Det bör dock göras åtskillnad 
mellan växthusgaser och giftiga ämnen, 
eftersom det skulle innebära att man 
sätter en prislapp på människors hälsa om 
giftiga ämnen tas med.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Glenis Willmott

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.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör tydligt framgå att andra kriterier och metoder än de som anges i detta direktiv också 
får användas. Texten i skälet har därför ändrats och flyttats till direktivets artikeldel, där den 
lagts till som en ny artikel efter artikel 4.

Ändringsförslag 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Or. en
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Motivering

Den upphandlande myndigheten har ansvar för att rangordna tilldelningskriterierna. Av 
direktivet bör tydligt framgå att myndigheterna är fria att välja upphandlingsförfarande samt 
vilken vikt de vill ge livscykelkostnaderna som tilldelningskriterium i upphandlingen.

Ändringsförslag 21
Anja Weisgerber

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) Frivillig 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.

Or. de

Motivering

Det vore ett brott mot subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i EG-fördraget att på EU-nivå 
kräva att vissa kriterier ska tillämpas vid upphandling av rena och energieffektiva fordon. 
Kravet att kostnaderna för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och förorenande utsläpp ska 
användas som tilldelningskriterium strider mot EU:s allmänna upphandlingsdirektiv.

Ändringsförslag 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) De tröskelvärden som fastställs i 
direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG får 
inte underskridas.

Or. de
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Motivering

Det måste tydligt framgå att de miniminivåer som fastställs i direktiv 2004/17/EG och
2004/18/EG ska gälla när dessa direktiv tillämpas. Mindre upphandlingar bör undantas för 
att bestämmelserna ska kunna tillämpas i praktiken.

Ändringsförslag 23
Hanne Dahl

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) En gemensam minimiskatt på 
koldioxid från fossila bränslen skulle ge 
intäkter som kan användas till att 
finansiera investeringar i en omställning 
till förnybar energi och bidra till 
energibesparingar.

Or. en

Motivering

Klimatförändringarna är en så viktig fråga att vi måste ta krafttag för att främja renare och 
mer energisnåla vägtransportfordon.

Ändringsförslag 24
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom målet att gynna rena och 
energieffektiva fordon inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås individuellt av 
medlemsstaterna, utan kräver åtgärder på 
gemenskapsnivå för att man ska kunna 
uppnå den kritiska massa av fordon som 
krävs för en kostnadseffektiv utveckling 
från den europeiska industrins sida, kan 

utgår



PE407.696v01-00 10/41 AM\726332SV.doc

SV

gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
EG-fördraget I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. de

Motivering

Kommissionen utgår helt enkelt ifrån att medlemsstaterna inte på egen hand klarar att främja 
användningen av rena och energieffektiva fordon och att åtgärder på gemenskapsnivå skulle 
skapa den kritiska massa av fordon som möjliggör kostnadseffektiv utveckling i den 
europeiska industrin.

Ändringsförslag 25
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör fortsätta att stödja initiativ för 
stadstrafiken, såsom programmen Civitas 
och Intelligent energi – Europa.

Or. de

Motivering

EU-initiativ som programmen Civitas och Intelligent energi – Europa har visat sig kraftigt 
stimulera användningen av rena och energieffektiva fordon och bör därför få fortsatt stöd.
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Ändringsförslag 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör fortsätta att stödja initiativ för 
stadstrafiken, såsom programmen Civitas 
och Intelligent energi – Europa.

Or. de

Motivering

EU-initiativ som programmen Civitas och Intelligent energi – Europa har visat sig kraftigt 
stimulera användningen av rena och energieffektiva fordon och bör därför få fortsatt stöd.

Ändringsförslag 27
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För främjandet av rena och energieffektiva 
fordon ställs i detta direktiv krav på att 
livscykelkostnaderna för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar ingår som 
tilldelningskriterium när upphandlande 
myndigheter eller enheter i den mening 
som avses i direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG bedriver upphandling av 
vägtransportfordon 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. 
Vägtransportfordon som myndigheter 
eller andra enheter använder för operativt 
stöd eller underhåll av infrastruktur i den 
lokala kollektivtrafiken omfattas inte av 
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detta direktiv.

Or. de

Motivering

Specialfordon i den lokala kollektivtrafiken, såsom fordon för underhåll av luftledningar, 
upphandlas bara i mycket små antal och i specialtillverkade modeller. Direktivet bör inte 
tillämpas på dessa fordon, eftersom antalet tillryggalagda kilometer varierar på ett sätt som 
omöjliggör en samordnad beräkning av energiförbrukning och utsläpp. Genom att dessa 
fordon undantas minskar kostnaderna för kontrollen av direktivets genomförande och 
tillämpning.

Ändringsförslag 28
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För främjandet av rena och energieffektiva 
fordon ställs i detta direktiv krav på att 
livscykelkostnaderna för 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar ingår som 
tilldelningskriterium när upphandlande 
myndigheter eller enheter i den mening 
som avses i direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG bedriver upphandling av nya 
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.

I detta direktiv avses med
– vägtransportfordon: fordon som ingår i 
kategori N2 eller N3, eller fordon i 
kategori M3 som ett kollektivtrafikföretag 
använder för att tillhandahålla 
passagerartjänster,
– kollektivtrafikföretag: företag som är 
kollektivtrafikföretag enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 
oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg1.
______________
1 EUT L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och mål
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.

Detta direktiv ska bidra till att stödja och 
utveckla marknaden för miljövänliga och 
energieffektiva fordon. Ett av 
instrumenten för detta ska vara att vid 
offentlig upphandling ta hänsyn till hela 
den faktiska livscykelkostnaden, även 
miljökostnader. 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.

Or. de

Motivering

Offentlig upphandling är ett effektivt medel för att främja utvecklingen på marknaden för 
energieffektiva och miljövänliga fordon.
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Ändringsförslag 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 bör enligt detta direktiv 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av föroreningar under hela 
livscykeln användas som vägledning när 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG 
bedriver upphandling av nya 
vägtransportfordon samt vid uppköp av 
sådana fordon som görs av aktörer som 
tillhandahåller tjänster enligt kontrakt, 
licens eller tillstånd som beviljats av en 
myndighet.
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringsförslaget 
antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed, så att 
”tilldelningskriterium” respektive
”kriterium” (när tilldelningskriterium 
avses) ändras till ”vägledning”.)

Or. de

Motivering

I förslaget används samma terminologi som i EU-direktiven om upphandling, men förslaget 
strider mot de grundläggande principerna i gemenskapens lagstiftning om upphandling. I 
praktiken skulle det leda till att upphandlingsbesluten snedvrids. Formuleringen 
”vägledning” bör användas i stället, så att terminologin i förslaget tydligt skiljer sig från den 
i upphandlingsdirektiven. I många områden är kommunerna hänvisade till köp av begagnade 
fordon.
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Ändringsförslag 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv avses med
– vägtransportfordon: fordon som ingår i 
någon av fordonskategorierna i tabell 3 i 
bilagan,
– aktörer (såsom termen används i 
punkt 1): aktörer som tillhandahåller 
allmännyttiga tjänster inom ramen för 
avtal om allmän trafik enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg1.
______________
1EUT L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 32
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Följande fordonstyper ska undantas från 
detta direktivs tillämpningsområde:
– Fordon som används i samband med 
viktiga räddningsinsatser såsom 
ambulanstransport, organtransplantation 
eller blodtransfusion samt brandbilar, 
räddningsfordon och civila 
utryckningsfordon.
– Mycket specialiserade fordon som 
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tillverkas i små volymer.

Or. en

Motivering

Direktivets omfattning måste förtydligas. Utryckningsfordon och andra specialfordon är dyra 
och produceras i små volymer. Därför är de inget effektivt medel för att påverka utvecklingen 
på marknaden.

Ändringsförslag 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Följande vägtransportfordon ska 
undantas från detta direktivs 
tillämpningsområde:
– Specialfordon för operativt stöd och 
underhåll av infrastruktur vilka används i 
kollektivtrafiksektorn.
– Specialfordon för brandkår och för 
rengöring av gator och avloppssystem.

Or. en

Motivering

Very specialised support or maintenance vehicles used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.
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Ändringsförslag 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i artikel 1a senast 
den dag som avses i artikel 7.1 börjar 
använda de metoder som definieras i 
artiklarna 2a och 3 när de tillämpar 
driftskostnader för energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar omfattande hela livscykeln 
som tilldelningskriterium vid upphandling 
av nya vägtransportfordon.

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

2. Medlemsstaterna ska se till att all 
offentlig upphandling av nya 
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 artiklarna 2a 
och 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. 

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
uppköp av nya 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 
artiklarna 2a och 3.

Or. de
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Motivering

I många områden är kommunerna hänvisade till köp av begagnade fordon.

Ändringsförslag 35
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG 
senast den dag som avses i artikel 7.1 
börjar använda de metoder som definieras i 
artikel 3, eller en likvärdig modell som de 
anser vara lämplig, när de tillämpar 
driftskostnader för energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar omfattande hela livscykeln 
som tilldelningskriterium vid upphandling 
av vägtransportfordon. 2.

Or. de

Motivering

Direktivet bör underlätta utveckling av fungerande metoder genom att ge myndigheter och 
aktörer i den lokala kollektivtrafiken valet mellan att använda sina egna modeller eller de 
metoder som föreslås i direktivet. Därmed skulle modeller som bygger på ett helhetsgrepp 
(”från källa till fordon”) kunna användas för att beräkna utsläppen.

Ändringsförslag 36
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 
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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.

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, eller en likvärdig modell som de 
anser vara lämplig, när de tillämpar 
driftskostnader för energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar omfattande hela livscykeln 
som tilldelningskriterium vid upphandling 
av nya vägtransportfordon.

Or. en

Motivering

Målet med direktivet bör vara att hänsyn alltid ska tas till miljöaspekter i samband med 
offentlig upphandling. En del myndigheter har redan sofistikerade modeller för att se till att 
så sker. Direktivet bör göra det möjligt att bygga vidare på välfungerande metoder genom att 
låta upphandlande myndigheter välja mellan att använda sina egna likvärdiga modeller eller 
de metoder som beskrivs i direktivet. Detta medför dessutom fördelen att den upphandlande 
myndigheten kan använda modeller som beräknar utsläppen ”från källa till fordon”, vilket 
för närvarande inte är möjligt med de metoder som definieras i artikel 3.

Ändringsförslag 37
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Direktivet bör underlätta utveckling av fungerande metoder genom att ge myndigheter och 
aktörer i den lokala kollektivtrafiken valet mellan att använda sina egna modeller eller de 
metoder som föreslås i direktivet. Därmed skulle modeller som bygger på ett helhetsgrepp 
(”från källa till fordon”) kunna användas för att beräkna utsläppen.

Ändringsförslag 38
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att all 
offentlig upphandling av nya
vägtransportfordon som bedrivs av 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG 
senast 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 eller 
en likvärdig modell som de anser vara 
lämplig.

Or. en

Motivering

Många lokala transportorganisationer och mindre enheter använder begagnade fordon och 
genomför sällan formell upphandling. Kraven i detta direktiv skulle skapa orimliga bördor 
för dessa organisationer. Begagnade fordon bör därför inte omfattas av direktivet. Målet med 
direktivet bör vara att hänsyn alltid ska tas till miljöaspekter i samband med offentlig 
upphandling. En del myndigheter har redan sofistikerade modeller för att se till att så sker.
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Ändringsförslag 39
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Direktivet bör underlätta utveckling av fungerande metoder genom att ge myndigheter och 
aktörer i den lokala kollektivtrafiken valet mellan att använda sina egna modeller eller de 
metoder som föreslås i direktivet. Därmed skulle modeller som bygger på ett helhetsgrepp 
(”från källa till fordon”) kunna användas för att beräkna utsläppen.

Ändringsförslag 40
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
uppköp av vägtransportfordon för 
tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster 
enligt licens eller tillstånd som beviljats av 
offentliga myndigheter senast den 
1 januari 2012 inkluderar driftskostnader 

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

för energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och utsläpp av föroreningar omfattande 
hela livscykeln som kriterium, i enlighet 
med den metod som definieras i artikel 3 
eller en likvärdig modell som de anser 
vara lämplig.

Or. en

Motivering

Många lokala transportorganisationer och mindre enheter använder begagnade fordon. 
Kraven i detta direktiv skulle skapa orimliga bördor för dessa organisationer. Begagnade 
fordon bör därför inte omfattas av direktivet. Målet med direktivet bör vara att hänsyn alltid 
ska tas till miljöaspekter i samband med offentlig upphandling. En del inköpare har redan 
sofistikerade modeller för att se till att så sker. Direktivet bör göra det möjligt att bygga 
vidare på välfungerande metoder genom att låta inköparna välja mellan att använda sina 
egna likvärdiga modeller eller de metoder som beskrivs i direktivet.

Ändringsförslag 41
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Lokala, regionala eller nationella 
myndigheter som upphandlar rena och 
energieffektiva fordon i en sådan 
omfattning att dessa fordon utgör minst 
75 procent av deras årliga specifika 
upphandling får använda en logotyp som 
anger att de tillhandahåller ”rena och 
energieffektiva vägtransporter i 
stadstrafiken”. Kommissionen ska 
fastställa en enhetlig design för denna 
logotyp.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget bygger på föredragandens ändringsförslag. Här föreslås dock att 
logotypen bara ska få användas av myndigheter som till klart största delen köper in rena och 
energieffektiva fordon.

Ändringsförslag 42
Martin Callanan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillverkare av vägtransportfordon som 
omfattas av detta direktiv måste, när dessa 
saluförs, tillhandahålla vägledande 
uppgifter om energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar under hela livscykeln.

Or. en

Motivering

I samband med upphandling/köp av vägtransportfordon är det tillverkarna som har bäst 
förutsättningar att vid saluförandet lämna vägledande uppgifter om energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar under hela livscykeln. Det finns redan exempel 
på sådan ”miljömärkning” i gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Alternativ vid tillämpning av artiklarna 1 

och 2
Villkoren i artiklarna 1 och 2 ska 
uppfyllas genom något av följande 
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alternativ:
a) I upphandlingsdokument för 
vägtransportfordon fastställs tekniska 
specifikationer för energi- och 
miljöprestanda för varje form av påverkan 
som beaktas samt övrig miljöpåverkan. 
b) Energi- och miljöpåverkan beaktas i 
samband med upphandlingsbeslutet, 
varvid följande ska gälla:
– Om ett upphandlingsförfarande 
tillämpas ska denna påverkan användas 
som tilldelningskriterium, och
– om denna påverkan räknas om till 
ekonomiska värden och beaktas i 
samband med upphandlingsbeslutet ska 
de metoder som anges i artikel 3 
användas.

Or. en

Motivering

Härigenom får medlemsstaterna större frihet att bestämma på vilket sätt kraven i artiklarna 1
och 2 ska uppfyllas. Hänsyn tas till vad medlemsstaterna redan har åstadkommit genom 
nationella bestämmelser och olika normer.

Ändringsförslag 44
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi- och miljökostnader som kriterium 
vid fordonsupphandling

Energi- och miljökostnader som kriterium 
vid upphandling av nya fordon

Or. en
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Motivering

Många lokala transportorganisationer och mindre enheter använder begagnade fordon. 
Kraven i detta direktiv skulle skapa orimliga bördor för dessa organisationer. Begagnade 
fordon bör därför inte omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

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. Vid tillämpningen av artikel 2a b ska
livscykelkostnader för energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar knutna till driften av nya
fordon under upphandling omvandlas i 
penningvärde och beräknas enligt den 
metod som anges i leden a, b och c.

Or. de

Motivering

I många områden är kommunerna hänvisade till köp av begagnade fordon.

Ändringsförslag 46
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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.

– Vid beräkningen används ett enhetligt 
penningvärde per energienhet. Detta 
enhetliga värde ska utgöras av kostnaden 
per energienhet för bensin eller diesel 
inklusive skatt, när dessa används som 
transportbränsle, och den lägsta kostnaden 
av de två ska användas.
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Or. en

Motivering

De flesta myndigheter betalar skatt på drivmedel precis som andra konsumenter och denna 
ingår i fordonets livscykelkostnad för bränsle.

Ändringsförslag 47
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

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, eller en högre 
kostnad.

Or. en

Motivering

Myndigheter som så önskar – exempelvis för att nå målen för växthusgasutsläpp – ska kunna 
sätta en högre kostnad för koldioxidutsläpp än den som anges i tabellerna.

Ändringsförslag 48
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Livscykelkostnaden för 
koldioxidutsläppen från ett fordon ska 
beräknas genom att det totala antalet 
kilometer enligt punkt 3 multipliceras med 

b) Livscykelkostnaden för 
koldioxidutsläppen från ett fordon ska 
beräknas genom att det totala antalet 
kilometer enligt punkt 3 multipliceras med 
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koldioxidutsläppen i kg per kilometer 
enligt punkt 2, samt med kostnaden per kg 
enligt tabell 2 i bilagan.

koldioxidutsläppen i kg per kilometer 
enligt punkt 2, samt med kostnaden per kg 
enligt de vägledande uppgifter som 
tillhandahållits av vägtransportfordonets 
tillverkare eller enligt en likvärdig modell 
som den upphandlande enheten anser 
vara lämplig.

Or. en

Motivering

Målet med direktivet bör vara att miljöaspekter alltid ska beaktas i samband med offentlig 
upphandling. En del upphandlande enheter/inköpare har redan sofistikerade modeller för att 
se till att så sker. Direktivet bör göra det möjligt att bygga vidare på välfungerande metoder 
genom att låta upphandlande enheter/inköpare välja mellan att antingen använda sina egna 
likvärdiga modeller – där hänsyn tas till de vägledande uppgifterna från fordonstillverkarna 
(den aktör i upphandlingsprocessen som har bäst förutsättningar att lämna sådana uppgifter) 
– eller de metoder som beskrivs i direktivet.

Ändringsförslag 49
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(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, eller med hjälp av 
en likvärdig modell som den 
upphandlande enheten anser vara 
lämplig.

Or. de

Motivering

Direktivet bör underlätta en kontinuerlig utveckling av fungerande metoder genom att ge 
myndigheter och aktörer i den lokala kollektivtrafiken valet mellan att använda antingen sina 
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egna (ofta redan färdigutarbetade) modeller tillsammans med de uppgifter som 
fordonstillverkarna tillhandahåller, eller de metoder som föreslås i direktivet.

Ändringsförslag 50
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

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
genomsnittsvärdena för EU i tabell 2 i 
bilaga I eller de differentierade värdena i 
bilaga Ia, eller med högre värden där 
detta är motiverat.

Or. en

Motivering

När det finns mer korrekta värden för kostnaden för luftföroreningar som speglar lokala 
förhållanden bör dessa kunna användas.

Ändringsförslag 51
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Livscykelkostnaden för utsläpp av 
föroreningar från ett fordon ska beräknas 
genom addering av de respektive 

c) Livscykelkostnaden för utsläpp av 
föroreningar från ett fordon ska beräknas 
genom addering av de respektive 
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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.

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 de 
vägledande uppgifter som tillhandahållits 
av vägtransportfordonets tillverkare eller 
enligt en likvärdig modell som den 
upphandlande enheten anser vara 
lämplig.

Or. en

Motivering

Målet med direktivet bör vara att miljöaspekter alltid ska beaktas i samband med offentlig 
upphandling. En del upphandlande enheter/inköpare har redan sofistikerade modeller för att 
se till att så sker. Direktivet bör göra det möjligt att bygga vidare på välfungerande metoder 
genom att låta upphandlande enheter/inköpare välja mellan att antingen använda sina egna 
likvärdiga modeller – där hänsyn tas till de vägledande uppgifterna från fordonstillverkarna 
(den aktör i upphandlingsprocessen som har bäst förutsättningar att lämna sådana uppgifter) 
– eller de metoder som beskrivs i direktivet. 

Ändringsförslag 52
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fordon med nollutsläpp i en eller 
flera kategorier ska bedömas särskilt 
fördelaktigt. Denna fördel ska beräknas
genom en halvering av den totala kostnad 
som svarar mot vart och ett av de utsläpp i 
tabell 2 i bilagan för vilka värdet är noll.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Undantag när alternativa metoder finns

På begäran från lokala eller regionala 
myndigheter som har utarbetat metoder 
för att beräkna livscykelkostnader vilka 
omfattar miljöpåverkan och är 
skräddarsydda för lokala behov och 
förhållanden får kommissionen undanta 
dessa myndigheter från kravet på att 
beräkna kostnaderna i enlighet artikel 3, 
förutsatt att de metoder som i stället 
används bedöms ha en lika positiv effekt 
på miljön och främjandet av rena och 
energieffektiva fordon.

Or. en

Ändringsförslag 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Öppenhet

Utan att det påverkar bestämmelserna i 
direktiv 2004/14/EG och 2004/18/EG ska 
medlemsstaterna se till att samtliga 
aktörer som anges i artikel 2 på begäran 
får tillgång till den information om 
energi- och miljökostnader som avses i 
artikel 3 för vart och ett av de anbud som 
mottas.
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Or. de

Motivering

För att öka öppenheten bör upphandlande myndigheter och andra enheter på begäran 
tillhandahålla information om energi- och miljökostnader.

Ändringsförslag 55
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Infrastruktur

Medlemsstaterna ska sörja för att det före 
den 1 januari 2012 finns nödvändig 
infrastruktur för tillgången till alla 
bränsletyper som anges i bilagan.

Or. es

Ändringsförslag 56
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Ytterligare stöd för den offentliga sektorn
1. Medlemsstaterna ska ge 
offentliganställda information om 
fördelarna med fordon som drivs med 
alternativa bränslen samt om inrättningar 
för tankning och underhåll, fordonens 
räckvidd och prestanda samt tillgängliga 
incitamentsprogram på nationell och 
europeisk nivå.
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2. Medlemsstaterna ska uppmuntra och 
skapa incitament för leverantörer av 
alternativa bränslen att göra 
ersättningsbränslen allmänt tillgängliga.

Or. en

Motivering

Myndigheterna behöver ytterligare stöd, resurser och andra incitament för att genomgående 
välja miljövänligare alternativ. Genom vägledning bör de som har hand om upphandling ges 
större insikt om de olika alternativens allmänna prestanda, effektivitet, tillgänglighet och 
användarvänlighet.

Ändringsförslag 57
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Energi- och miljökostnader som 

tilldelningskriterier vid 
fordonsupphandling

De värden som anges i tabell 2 i bilagan 
för beräkning av utsläppskostnader ska 
tolkas som minimivärden. När 
myndigheter väljer att beakta 
miljöpåverkan genom att omvandla den i 
ett penningvärde som tas med i den 
övergripande kostnadsberäkning som görs 
i enlighet med artikel 3, får de ange högre 
värden för de externa energi- och 
miljökostnaderna.

Or. en

Motivering

Myndigheterna bör kunna välja att använda högre värden för utsläppskostnaden än dem som 
kommissionen anger. Alla siffror som fastställs för kostnaden för utsläpp bör vara 
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minimivärden och inte utgöra något hinder för de myndigheter som vill sätta ett större värde 
på miljöskyddet.

Ändringsförslag 58
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Andra kriterier och metoder för 

tilldelning
Obligatorisk tillämpning av kriterier för 
upphandling av rena och energieffektiva 
fordon hindrar inte rangordning av 
tilldelningskriterier eller tillämpning av 
andra relevanta kriterier eller metoder för 
tilldelning. Det hindrar inte heller att man 
väljer fordon som upprustats för att 
uppfylla kraven på högre miljöprestanda.

Or. en

Motivering

Det bör tydligt framgå att andra kriterier och metoder än de som anges i detta direktiv också 
får användas.

Ändringsförslag 59
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Finansieringsinstrument

Kommissionen ska inrätta en europeisk 
klimatskyddsfond som bland annat ska 
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användas för att uppmuntra de 
myndigheter och andra enheter som avses 
i artikel 1 att i högre grad köpa in rena 
och energieffektiva vägtransportfordon.
De behöriga budgetorganen ska avsätta 
tillräckliga medel för denna fond i EU:s 
budget.

Or. de

Motivering

En europeisk klimatskyddsfond skulle vara ett effektivt verktyg för att skynda på införandet av 
ny teknik för att bekämpa klimatförändringarna. Särskilt på området för rena och 
energieffektiva vägtransportfordon skulle införandet av ny teknik kunna främjas effektivt 
genom att öronmärkta offentliga medel avsätts.

Ändringsförslag 60
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Användning av gemenskapens 

ekonomiska styrmedel
Medlemsstaterna och kommissionen ska, i 
syfte att sörja för inrättandet av 
nödvändig infrastruktur för tillgången till 
alla bränsletyper som anges i bilagan, 
beakta möjligheten att utnyttja 
finansiering från bland annat de 
transeuropeiska energinäten.

Or. es
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Ändringsförslag 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Finansieringsinstrument

Kommissionen ska inrätta en europeisk 
klimatskyddsfond som bland annat ska 
användas för att uppmuntra de 
myndigheter och andra enheter som avses 
i artikel 1 att i högre grad köpa in rena 
och energieffektiva vägtransportfordon.
De behöriga budgetorganen ska avsätta 
tillräckliga medel för denna fond i EU:s
budget.

Or. de

Motivering

En europeisk klimatskyddsfond skulle vara ett effektivt verktyg för att skynda på införandet av 
ny teknik för att bekämpa klimatförändringarna. Särskilt på området för rena och 
energieffektiva vägtransportfordon skulle införandet av ny teknik kunna främjas effektivt 
genom att öronmärkta offentliga medel avsätts.

Ändringsförslag 62
Hanne Dahl

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om översynen visar att inga framsteg 
har gjorts ska medlemsstaterna verka för 
att det införs en koldioxidskatt på 
förbränningsmotorer.

Or. en
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Motivering

Klimatförändringarna är en så viktig fråga att vi måste ta krafttag för att främja renare och 
mer energisnåla vägtransportfordon.

Ändringsförslag 63
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga – tabell 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen
Bränsle Energiinnehåll Bränsle Energiinnehåll
Diesel 36 MJ/liter Diesel 36 MJ/liter
Bensin 32 MJ/liter Bensin 32 MJ/liter
Naturgas 38 MJ/Nm3 Naturgas 33 MJ/Nm3

Motorgas (LPG)(kondenserad 
petroleumgas), 24 MJ/liter

Motorgas (LPG) (kondenserad 
petroleumgas), 24 MJ/liter

Etanol 21 MJ/liter Etanol 21 MJ/liter
Biodiesel 33 MJ/liter Biodiesel 33 MJ/liter
Emulsionsbränsle 32 MJ/liter Emulsionsbränsle 32 MJ/liter
Väte 11 MJ/Nm3 Väte 11 MJ/Nm3

Or. it

Motivering

Den angivna förbrukningen för personbilar, enligt typgodkännandeförfaranden, tar hänsyn 
till det faktum att naturgas även kan ha lågt energiinnehåll. I överensstämmelse med dessa 
fordons angivna förbrukning måste man således använda värdet 33 MJ, som avser en 
bränsletyp med metanblandning, i stället för 38 MJ. Kommissionens förslag medför problem 
då de parametrar som anges i detta förslag skulle användas på ett inkonsekvent sätt i 
förhållande till de typgodkännandeparametrar som i dag betraktas som officiella och som 
referensparametrar.
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Ändringsförslag 64
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga – tabell 2

Kommissionens förslag

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser):

CO2 NOx NMHC Partiklar

2 
eurocent/kg

0,44 
eurocent/kg

0,1 eurocent/kg 8,7 eurocent/kg

Parlamentets ändringsförslag

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser):

CO2 NOx NMHC Partiklar

2 
eurocent/kg

ska fastställas ska fastställas ska fastställas

Or. it

Motivering

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi alle 
emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa potrebbe 
essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di emissioni 
presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie strategie di 
riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita' locali, definire la scelta di veicoli piu’ 
adeguati allo scopo.
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Ändringsförslag 65
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Bilaga – tabell 2

Kommissionens förslag

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser):

CO2 NOx NMHC Partiklar

2 
eurocent/kg

0,44 
eurocent/kg

0,1 eurocent/kg 8,7 eurocent/kg

Parlamentets ändringsförslag

utgår

Or. en

Motivering

Europas städer och regioner och/eller upphandlande myndigheter bör fritt kunna bestämma 
priset på föroreningar på olika sätt, alltefter de lokala förhållandena. De kanske vill komma 
till rätta med en viss förorening, till exempel om de aktuella värdena överskrider EU:s 
gränsvärden för NO2 eller PM10. I så fall kanske de vill ge en viss förorening ett jämförelsevis 
högre ”värde”. Även om direktivet i princip verkar vara teknikneutralt, brukar metoder som 
bygger på stelbenta prissystem för föroreningar ofta gynna vissa teknikslag framför andra.

Ändringsförslag 66
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Bilaga – tabell 2 – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 eurocent/kg 3 eurocent/kg, eller marknadspriset i
gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter om detta är högre

Or. en
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Motivering

30 euro/ton är förmodligen en riktigare siffra för livscykelkostnaden för koldioxidutsläpp från 
fordon som köps in efter 2010.

Ändringsförslag 67
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Bilaga – tabell 3

Kommissionens förslag

Tabell 3: Totalt antal tillryggalagda km för vägtransportfordon

Fordonskategori
(Kategorierna M och N enligt direktiv 
2007/46/EG)

Totalt antal km 

Personbilar (M1) 200 000 km

Lätta nyttofordon (N1) 250 000 km

Tunga nyttofordon (N2, N3) 1 000 000 km

Bussar (M2, M3) 800 000 km

Parlamentets ändringsförslag

Tabell 3: Totalt antal tillryggalagda km för vägtransportfordon

Fordonskategori
(Kategorierna M och N enligt direktiv 
2007/46/EG)

Totalt antal km 

Tunga nyttofordon (N2, N3) 1 000 000 km

Bussar (M3) 800 000 km

Or. en
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Motivering

Eftersom direktivets räckvidd ändrats till att bara omfatta fordonskategorierna N1, N2 och 
M3 måste även tabellen ändras.

Ändringsförslag 68
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Bilaga 1a (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Kostnad i euro/ton för utsläpp av luftföroreningar från vägar, järnvägar och vattenvägar

Faktorkostnader i euro, 2000 års priser. Enhet: 2000 års priser i euro/t förorening
Förorening NOx NMVOC SO2 PM2.5 (från avgaser) PM10 (ej från avgaser)
Källa CAFÉ 

CBA
CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
överfört 
till 
HEATCO

HEATCO/CAFÉ 
CBA (för sjöfart)

HEATCO UBA 
överfört 
till 
HEATCO

HEATCO

Känslighet 
enligt CAFÉ 
CBA

Median-
värdet av 
ett 
förlorat
levnadsår 
(PM/03)

Median-
värdet av 
ett 
förlorat 
levnadsår 
(PM/03)

Median-
värdet av 
ett 
förlorat 
levnadsår 
(PM/03)

Enhet 2000 års 
priser i 
euro 
(utsläpp 
2010)

2000 års 
priser i 
euro 
(utsläpp 
2010)

2000 års 
priser i 
euro 
(utsläpp 
2010)

2000 års 
priser i 
euro

2000 års 
priser i 
euro

2000 års priser i 
euro

2000 års 
priser i 
euro

2000 års 
priser i 
euro

2000 års 
priser i 
euro

Lokal miljö Storstads-
område

Tätort Utanför tätort Storstads-
område

Tätort Utanför 
tätort

Österrike 8 700 1 700 8 300 415 000 134 300 69 600 166 200 53 700 27 800
Belgien 5 200 2 500 11 000 422 200 136 200 91 100 169 900 54 500 36 500
Bulgarien 1 800 200 1 000 43 000 13 800 11 000 17 200 5 500 4 400
Cypern 500 300 2 000 243 700 78 700 20 600 97 500 31 500 8 200
Tjeckien 7 300 1 000 8 000 252 600 81 400 62 700 101 000 32 600 25 100
Danmark 4 400 700 5 200 386 800 124 700 45 500 154 700 49 900 18 200
Estland 800 100 1 800 133 400 43 400 22 500 53 400 17 300 9 000
Finland 800 200 1 800 337 100 108 600 28 100 134 800 43 400 11 200
Frankrike 7 700 1 400 8 000 392 200 126 300 78 400 156 900 50 500 31 400
Tyskland 9 600 1 700 11 000 384 500 124 000 75 000 153 800 49 600 30 000
Grekland 800 300 1 400 248 700 80 100 35 000 99 500 32 100 14 000
Ungern 5 400 900 4 800 203 800 65 600 52 300 81 500 26 200 20 900
Irland 3 800 700 4 800 391 000 126 200 40 900 156 400 50 500 16 400
Italien 5 700 1 100 6 100 371 600 120 100 67 600 148 600 48 000 27 100
Lettland 1 400 200 2 000 115 700 37 200 21 500 46 300 14 900 8 600
Litauen 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
Nederländerna 6 600 1 900 13 000 422 500 136 400 82 600 169 000 54 500 33 000
Norge 2 000 300 2 500 309 600 99 600 30 100 123 800 39 900 12 000
Polen 3 900 600 5 600 174 500 56 000 52 400 69 800 22 400 20 900
Portugal 1 300 500 3 500 259 500 83 600 38 500 103 800 33 500 15 400
Rumänien 2 200 400 2 000 29 200 9 400 7 500 11 700 3 800 3 000
Slovakien 5 200 700 4 900 194 200 62 100 52 400 77 700 24 900 21 000
Slovenien 6 700 1 400 6 200 262 900 84 500 54 500 105 200 33 800 21 800
Spanien 2 600 400 4 300 299 600 96 400 41 200 119 900 38 600 16 500
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Sverige 2 200 300 2 800 352 600 113 400 34 300 141 000 45 400 13 700
Schweiz 9 200 1 800 8 800 444 800 143 100 73 500 177 900 57 200 29 400
Förenade 
kungariket

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
Östersjön 2 600 500 3 700 12 000
Medelhavet 500 300 2 000 5 600
Nordost-
atlanten

1 600 400 2 200 4 800

Nordsjön 5 100 1 900 6 900 28 000

Storstadsområde: städer med minst 0,5 miljoner invånare
Tätort: mindre och mellanstora städer med upp till 0,5 miljoner invånare

Or. en

Motivering

Lokala myndigheter ska kunna välja att använda andra, mer relevanta kostnadsvärden om 
sådana finns. Tabellen är hämtad från rådets arbetsdokument.
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