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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslagets motiv och syfte
Den kontinuerligt växande transportsektorn har lett till en hög energiförbrukning, höga 
utsläpp av koldioxid och andra föroreningar samt till ett starkt oljeberoende. Det är därför 
önskvärt att öka användningen av rena och energieffektiva fordon. Detta motsvarar EU:s 
transport-, miljö- och energipolitiska mål1.
Kommissionen har åtagit sig att främja utvecklingen av en ny generation fordon. För 
närvarande är dock den teknik som krävs dyrare än den som används i konventionella fordon. 
Detta mål kan på ett betydande sätt främjas genom offentlig upphandling av miljövänligare 
och energieffektivare fordon, så att en marknad skapas för dessa fordonstyper. De europeiska
masstillverkarna av fordon kan förmås att tillverka särskilda fordonsserier bara om man vidtar
åtgärder på gemenskapsnivå som kan leda till att det uppstår en tillräckligt stor europeisk 
marknad.

Innehållet i kommissionens förslag
En skärpt norm för miljöegenskaper har redan fastställts i EU-lagstiftningen; normen är 
frivillig och kan bland annat ha formen av skattelättnader. Det här direktivet går ett steg 
längre i och med att man här använder begreppet ”miljövänligare fordon” (EEV-fordon)
enligt definitionen i direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005. s. 1) och inför normen 
som obligatorisk för delar av vagnparken. Det krav på upphandling av rena fordon som 
föreslås i det här direktivet begränsas i första skedet till fordon som väger mer än 3,5 ton. Den 
aktuella fordonskategorin omfattar bussar och de flesta nyttofordon, till exempel sopbilar.
Offentliga organ måste anslå minst 25 procent av sin årliga upphandling (hyra eller köp) till 
fordon som uppfyller de skärpta kraven för miljövänligare fordon.

Föredragandens förslag
Utöver några textuella förbättringar föreslår föredraganden huvudsakligen tre ändringar till 
förslaget:
1. En bred definition av ”offentligt organ” bör tillämpas. Denna måste även omfatta alla 

trafikoperatörer som erbjuder transporttjänster efter koncession eller tillstånd från ett 
offentligt organ.

2. En större andel (40 procent) av upphandlingarna bör gälla rena fordon, så att en tillräckligt 
stor marknad kan skapas. Mot bakgrund av de siffror som kommissionen anger kommer en 
andel på 25 procent att leda till anspråkslösa marknadsandelar på 1,5 procent för 
nyttofordon och 8 procent för bussar. Dessa marknadsandelar bör ökas.

3. Tillämpningsområdet bör utvidgas till att gälla lätta lastbilar med en totalvikt på under 
3,5 ton. Endast lätta personbilar (kategori M1 med en totalvikt på under 3,5 ton) bör 
undantas. Detta är i linje med direktiv 2005/55/EG om miljövänliga fordon, som också 
avser alla fordon utom lätta personbilar.

  
1 Se till exempel grönboken om trygg energiförsörjning KOM(2000)0769, vitboken om den gemensamma 
transportpolitiken fram till 2010 KOM(2001)0370, direktivet om luftkvalitet (direktiv 1996/62/EG om 
utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten) och direktiv 1999/30/EG om gränsvärden för föroreningar i 
luften.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 1

Genom det här direktivet åläggs 
medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder
så att offentliga organs upphandling av 
fordon innehåller en viss andel rena fordon.

Genom det här direktivet åläggs 
medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder 
så att offentliga organ och trafikoperatörer 
som erbjuder transporttjänster efter 
koncession eller tillstånd från ett offentligt 
organ vid upphandling av fordon anslår en 
viss andel till rena fordon.

Motivering

I överensstämmelse med artikel 3 bör också de trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller tillstånd från ett offentligt organ omfattas av detta 
direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag 2
Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Medlemsstaterna skall se till att 40 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Motivering

Om kommissionen har rätt i att marknadsandelen för fordon som upphandlats av offentliga 
organ ligger kring 6 procent för nyttofordon och kring 33 procent för bussar, leder en andel 
på 25 procent för rena fordon till marknadsandelar på 1,5 procent för nyttofordon och cirka 
8 procent för bussar med avseende på hela marknaden. Sådana marknadsandelar är alltför 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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små och räcker inte till för att skapa gynnsamma förutsättningar för massproduktion. Om 
offentliga organ däremot upphandlar 40 procent rena fordon kan mer betydande
marknadsandelar uppnås (på cirka 2,4 respektive 13 procent).

Ändringsförslag 3
Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon som hyrs eller köps 
under varje kalenderår av offentliga organ 
eller trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Motivering

Det bör inte finnas någon viktbegränsning, så att också lätta lastbilar i kategori N1 omfattas 
av tillämpningsområdet. Detta motsvarar definitionen av ett rent fordon i artikel 1 i 
direktiv 2005/55/EG, där enbart fordon i kategori M1 med en högsta tillåten totalvikt på 
3,5 ton (personbilar) undantas. Dessutom bör andelen gälla för varje år, inte bara för ett 
givet år.

Ändringsförslag 4
Artikel 5, punkt 2, stycke 2

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 
1999/468/EG skall vara … [högst
tre månader].

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 
1999/468/EG skall vara två månader.

Ändringsförslag 5
Artikel 6, punkt 1, stycke 2

Medlemsstaterna skall senast den 
30 september varje år vidarebefordra den 
informationen till kommissionen.

Medlemsstaterna skall årligen senast den 
30 september året efter ifrågavarande 
kalenderår vidarebefordra den 
informationen till kommissionen.

Motivering

Året måste preciseras.
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Ändringsförslag 6
Artikel 6, punkt 2, stycke 2

Senast tre år efter datumet i artikel 7.1 skall 
kommissionen sammanställa en rapport om 
tillämpningen av direktivet och om de 
åtgärder enskilda medlemsstater vidtagit i 
fråga om upphandling av rena fordon med 
en totalvikt på under 3,5 ton. Rapporten 
skall innehålla en bedömning av vilka 
effekter det här direktivet fått, 
medlemsstaternas rapportering och behovet 
av ytterligare åtgärder, samt innehålla 
förslag, framförallt när det gäller frågan om 
kravet på ren upphandling skall utvidgas till 
personbilar och lätta lastbilar med en 
totalvikt på under 3,5 ton.

Senast tre år efter datumet i artikel 7.1 skall 
kommissionen sammanställa en rapport om 
tillämpningen av direktivet och om de 
åtgärder enskilda medlemsstater vidtagit i 
fråga om upphandling av rena fordon i 
fordonskategori M1 med en totalvikt på 
under 3,5 ton. Rapporten skall innehålla en 
bedömning av vilka effekter det här 
direktivet fått, medlemsstaternas 
rapportering och behovet av ytterligare 
åtgärder, samt innehålla förslag, framförallt 
när det gäller frågan om kravet på ren 
upphandling skall utvidgas till personbilar.

Motivering

Definitionen av fordon i direktiv 2005/55/EG omfattar också lätta lastbilar med en totalvikt 
på under 3,5 ton. Dessa bör enligt ändringsförslag 3 också falla under detta direktivs 
tillämpningsområde. Enskilda medlemsstater kan då vidta frivilliga åtgärder enbart för 
personbilar med en totalvikt på under 3,5 ton och rapportera om detta till kommissionen.


