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ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena 
vägtransportfordon
(KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0634)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0008/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
transport och turism (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8

(8) Prestandanormer bör användas för att 
gynna rena fordon. I Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder 
mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer med 
kompressionständning som används i 
fordon samt mot utsläpp av gasformiga 
föroreningar från motorer med 
gnisttändning drivna med naturgas eller 
gasol vilka används i fordon definieras en 

(8) Prestandanormer bör användas för att 
gynna rena fordon. I Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder 
mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer med 
kompressionständning som används i 
fordon samt mot utsläpp av gasformiga 
föroreningar från motorer med 
gnisttändning drivna med naturgas eller 
gasol vilka används i fordon definieras en 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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norm för miljövänligare fordon (EEV, 
Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) med en totalvikt på över 3,5 ton. 
För närvarande verkar den normen vara 
den lämpligaste att använda i det här 
direktivet för definition av ett rent fordon. 
Det bör dock ges möjlighet att ändra 
definitionen av för att ta hänsyn till den 
tekniska utvecklingen.

norm för miljövänligare fordon (EEV, 
Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) med en totalvikt på över 3,5 ton. 
För närvarande verkar den normen vara 
den lämpligaste att använda som
utgångspunkt för de gränsvärden som 
fastställs i det här direktivet för tunga 
fordon med en totalvikt på över 3,5 ton.
För fordon med en totalvikt på under 
3,5 ton verkar den lämpligaste 
utgångspunkten för gränsvärdena vara de 
Euro 5-normer som kommissionen har 
föreslagit i sitt förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp, om 
tillgång till reparationsinformation och 
om ändring av direktiv 72/306/EEG och 
direktiv .../.../EG1. Det bör dock ges 
möjlighet att ändra eller införa 
gränsvärden för att ta hänsyn till den 
tekniska utvecklingen.

__________
1 KOM(2005)0683.

Motivering

Kraven på offentlig upphandling bör också gälla lätta lastbilar (se motiveringen till 
ändringsförslaget om artikel 1a). Normen för miljövänligare fordon (EEV-normen) gäller 
enbart fordon med en totalvikt på över 3,5 ton, varför en annan norm bör användas för lätta 
lastbilar. Euro 5-normen är den senaste norm som kommissionen har föreslagit för 
personbilar och lätta lastbilar, och det verkar därför lämpligt att använda denna norm som 
utgångspunkt för de gränsvärden som fastställs för lätta lastbilar i den nya bilagan.

Ändringsförslag 2
Skäl 8a (nytt)

(8a) För att se till att utsläppen av 
ultrafina partikelformiga ämnen hålls 
under kontroll bör kommissionen också 
överväga att bedöma partikelutsläppen 
utgående även från partikelantalet och 
inte bara, som nu, partikelmassan.
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Motivering

Med tanke på att fina partiklar verkar orsaka flera hälsoproblem än större partiklar är det 
viktigt att ta hänsyn till inte bara utsläppens partikelmassa utan också antalet utsläppta 
partiklar. För att förhindra att det i framtiden utvecklas väggfiltrering (open filters) som 
klarar den nya gränsen för partikelmassa, men som släpper igenom ett stort antal ultrafina 
partiklar är det nödvändigt att införa en ny norm som begränsar antalet partiklar som får 
släppas ut. För närvarande är det inte ändamålsenligt att fastställa en norm för antalet 
partiklar eftersom forskning pågår vid FN:s ekonomiska kommission för Europa inom ramen 
för programmet för partikelmätning. En arbetsgrupp inom FN:s ekonomiska kommission för 
Europa utreder fortfarande denna fråga. När resultaten av programmet för partikelmätning 
är klara bör en norm för antalet partiklar upprättas genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 3
Skäl 11

(11) Det här direktivet hindrar inte att 
medlemsstaterna också främjar 
upphandling av miljövänligare fordon med 
en totalvikt på mindre än 3,5 ton, genom 
att tillämpa de senaste utsläppsnormerna i 
direktiv 70/220/EG och, i fråga om 
personbilar, gynna fordon som har lägre 
koldioxidutsläpp än 120 g/km; i detta 
sammanhang skall man beakta all 
fordonsteknik, även bensin- och dieseldrift 
samt alternativa bränslen och teknikslag, 
till exempel biobränslen, naturgas, LPG, 
vätgas, samt eldrivna fordon med 
hybriddrift (kombination av förbrännings-
och elmotor).

(11) Det här direktivet hindrar inte att 
medlemsstaterna också främjar 
upphandling av miljövänligare fordon som 
inte omfattas av detta direktiv, genom att 
tillämpa de senaste utsläppsnormerna i 
direktiv 70/220/EG och, i fråga om 
personbilar, gynna fordon som har lägre 
koldioxidutsläpp än 120 g/km; i detta 
sammanhang skall man beakta all 
fordonsteknik, även bensin- och dieseldrift 
samt alternativa bränslen och teknikslag, 
till exempel biobränslen, naturgas, LPG, 
vätgas, samt eldrivna fordon med 
hybriddrift (kombination av förbrännings-
och elmotor).

Motivering

En nödvändig ändring till följd av ändringsförslaget om att inkludera lätta lastbilar i
direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 4
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Tillämpningsområde

Detta direktiv skall tillämpas på följande 
grupper av vägtransportfordon:
(a) Fordon med en högsta tillåten totalvikt 
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på över 3,5 ton i kategorierna M2 och M3
såsom de definieras i bilaga II till
direktiv .../.../EG1.
(b) Fordon med en högsta tillåten totalvikt 
på över 3,5 ton i kategorierna N2 och N3
såsom de definieras i bilaga II till
direktiv .../.../EG.
(c) Lätta lastbilar med en högsta vikt på 
maximalt 3,5 ton i kategori N1 såsom den
definieras i bilaga II till direktiv .../.../EG.
__________
1 Hänvisningen gäller kommissionens 
förslag KOM(2003)0418, 2003/0153 
(COD) såsom ändrat genom
KOM(2004)0738 som är under 
behandling i medbeslutandeförfarandet. 
Hänvisningen till ramdirektivet kommer 
att uppdateras så snart ramdirektivet
antas.

Motivering

Direktivets tillämpningsområde måste klargöras och lätta lastbilar bör inkluderas i 
tillämpningsområdet redan nu. Det är viktigt att komma ihåg att 110 000 av de 
uppskattningsvis 162 000 fordon i grupperna (a), (b) och (c) som upphandlas av 
myndigheterna varje år är lätta lastbilar.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, led b

(b) rent fordon: nya vägtrafikfordon som 
uppfyller kraven för miljövänligare 
fordon (EEV-fordon) enligt artikel 1 c 
och avsnitt 6.2.1 i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/55/EG i sin senaste version. 

(b) rent fordon: nya vägtrafikfordon som 
drivs av en motor som uppfyller de föga 
rigorösa utsläppsgränsvärden som 
fastställs i de tillämpliga tabellerna i 
bilagan. 

Motivering

Definitionen av ett rent fordon bör inte begränsas till tunga fordon som väger mer än 3,5 ton 
och bindas till gränsvärden som fastställs i ett annat direktiv, inte minst med tanke på att 
gränsvärdena i det direktivet inte är särskilt ambitiösa. Gränsvärdena har därför införts i en 
ny bilaga till föreliggande direktiv, vilket gör det möjligt att även inkludera gränsvärden för 
lätta lastbilar. Den ursprungliga normen för miljövänligare fordon (EEV-normen) har 
använts som utgångspunkt för gränsvärdena i tabell 1 och 2 i den nya bilagan, dock med 
vissa ändringar som är avsedda att stimulera den tekniska utvecklingen.
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Ändringsförslag 6
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 minst 
35 % av vägtransportfordonen i varje 
enskild grupp i artikel 1a a–c, 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

Tanken bakom andelarna är att öka marknadens efterfrågan på renare fordon genom 
offentlig upphandling. Andelarna bör inte bara vara tillräckligt stora för att skapa 
stordriftsfördelar, utan de bör också anpassa den offentliga vagnparken till de nya 
Euro-normer som kommer att träda i kraft. En andel på 35 procent torde vara ett lämpligt 
minimum för dessa ändamål.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, punkt 1

1. Definitionen av ett rent fordon i 
artikel 2 b får anpassas till den tekniska 
utvecklingen i enlighet med förfarandet i
artikel 6.2. 

1. Bilagan får anpassas för att ta hänsyn 
till den tekniska utvecklingen och 
utvecklingen på fordonsmarknaden i 
enlighet med förfarandet i artikel 5.2.
Ändringarna får dock inte leda till att 
ambitionsnivån för gränsvärdena sjunker 
ur miljösynpunkt.
När det partikelmätningsprogram har 
avslutats som genomförs inom ramen för 
FN:s ekonomiska kommission för Europa 
under ledning av världsforumet för 
harmonisering av föreskrifter för fordon 
skall bilagan ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 5.2 i syfte att justera 
gränsvärdena för partikelmassa och 
införa gränsvärden för partikelantal.

Motivering

För att de gränsvärden som fastställs i detta direktiv skall vara effektiva måste de uppdateras 
regelbundet med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Så snart de nya Euro-normerna för 
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fordon träder i kraft bör gränsvärdena i direktivet ändras om de inte är tillräckligt ambitiösa. 
Medbeslutandeförfarandet är helt enkelt alltför långsamt för att man skall kunna garantera 
att denna uppdatering sker. Därför föreslår föredraganden att kommittéförfarandet tillämpas. 
En skyddsklausul har dock införts för att gränsvärdena inte skall höjas. Se motiveringen ovan 
angående införandet av gränsvärden för partikelantal.

Ändringsförslag 8
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 8 skall 
kommissionen sammanställa en rapport om 
tillämpningen av direktivet och om de 
åtgärder enskilda medlemsstater vidtagit i 
fråga om upphandling av rena fordon som 
inte omfattas av detta direktiv, inbegripet 
energieffektiva fordon och fordon med 
koldioxidutsläpp som understiger 
120g/km. 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 när det gäller införande i bilagan av 
gränsvärden för koldioxid och 
partikelantal för alla fordon, om inte 
sådana redan har införts i enlighet med 
artikel 4. Kommissionen skall se till att 
tillräckliga framsteg görs i fråga om 
metoderna för mätning av partikelantal så 
att den kan föreslå normer för alla fordon 
så snart som möjligt och senast vid 
tidpunkten för den översyn som avses 
ovan.

Motivering

För att ett fordon faktiskt skall vara ”rent” bör det också uppfylla normer för koldioxid och 
antalet partiklar som släppts ut.
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Ändringsförslag 9
Bilaga (ny)

BILAGA: Utsläppsgränser för miljövänligare fordon (EEV-fordon)

Tabell 1: Gränsvärden för vägtransportfordon med en högsta tillåten totalvikt på över 3,5 ton – ESC- och ELR-prov

Kolmonoxid (massa)
(CO) g/kWh

Kolväten (massa)
(HC) ) g/kWh

Kväveoxider (massa)
(NOx) ) g/kWh

Partiklar (massa)
(PT) g/kWh

Rök

m-1

Partiklar (antal)(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) En gräns för partikelantalet skall bestämmas senare.

För dieselmotorer som genomgår ytterligare ETC-test, och särskilt för gasmotorer, får de specifika massorna för kolmonoxid, för andra 
kolväten än metan, för metan (i tillämpliga fall), för kväveoxider och för partiklar (i tillämpliga fall) inte överskrida mängderna i tabell 2.

Tabell 2: Gränsvärden för vägtransportfordon med en högsta tillåten totalvikt på över 3,5 ton – ETC-prov

Kolmonoxid (massa)
(CO) g/kWh

Andra kolväten än 
metan (massa)

(NMHC) g/kWh

Metan (massa)

(CH4) g/kWh(1)

Kväveoxider (massa)
(NOx) g/kWh

Partiklar (massa)
(PT) g/kWh

Partiklar (antal)(2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Endast för naturgasmotorer.
(2) En gräns för partikelantalet skall bestämmas senare.
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Tabell 3: Gränsvärden för vägtransportfordon med en högsta tillåten totalvikt på under 3,5 ton

Gränsvärden

Kolmonoxid (massa)
(CO)

Kolväten (massa)
(HC)

Kväveoxider (massa)
(NOx)

Kolväten och 
kväveoxider 

(sammanlagd 
massa)

(HC + NOx)

Partiklar (massa)
(PM)

Partiklar (antal)(1)

(PM)

Referens-
massa
(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Kategori Klass PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI
N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5,0 5,0

II 1305 < RM 
≤ 1760

1810 630 100 — 75 260 — 320 5,0 5,0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5,0 5,0

Förklaring: PI = gnisttändning, CI = kompressionständning
(1) En gräns för partikelantalet skall bestämmas senare.
(2) Gränsen för partikelmassa för fordon med motorer med gnisttändning gäller endast fordon med direktinsprutningsmotorer som antingen helt eller delvis körs med mager blandning (lean 
burn).

Motivering

För att man inte skall vara bunden av EEV-normen för tunga fordon och för att man skall kunna utvidga kravet på offentlig upphandling till att 
omfatta lätta lastbilar (och göra det lättare att utvidga detta krav till personbilar i ett senare skede), föreslår föredraganden att man flyttar 
tabellerna med gränsvärden från EEV-direktivet till denna nya bilaga och att man inbegriper Euro 5-normerna enligt kommissionens förslag. När 
det gäller EEV-normen har två viktiga ändringar gjorts mot bakgrund av deras avgörande betydelse för hälsa och miljö: gränsvärdet för 
kväveoxider har sänkts från 2 till 1 och gränsvärdet för partikelmassa från 0,02 till 0,002. De båda föreslagna värdena ligger i linje med 
rekommendationer som Förbundsrepubliken Tysklands miljövårdsverk (Umweltbundesamt) gjorde redan 2003. Angående värdena för kväveoxid
bör det påpekas att Förenta staterna tillämpar en gräns på 0,4 för samma typ av fordon. Den föreslagna gränsen för partiklar baserar sig på det 
faktum att man måste komma ner till ett värde på 0,002 för att det skall vara obligatoriskt att använda filter.
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MOTIVERING

Betänkandets huvudsyfte

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och stöder till fullo avsikten att 
åstadkomma nödvändiga förbättringar av luftkvalitet, miljö och hälsa bland annat genom 
offentliga investeringar i marknaden för renare fordon. 

Direktivet bör ses i ett bredare sammanhang och särskilt mot bakgrund av de kommande 
Euro 6-normerna, som i likhet med detta betänkande är inriktade på fordon med en vikt på 
över 3,5 ton samt på lätta nyttofordon. För att få till stånd en långsiktig förbättring av miljö 
och hälsa är det absolut nödvändigt att införa strängare normer som gäller för alla nya fordon, 
vilket också är det yttersta målet med vårt arbete.

Detta betänkande bör därför betraktas som ett steg på vägen mot den nödvändiga kommande
skärpningen av normerna. Syftet med de ändringsförslag som föredraganden har lagt fram är 
således tredelat.

För det första eftersträvas större kortsiktiga miljövinster genom en skärpning av de föreslagna 
EEV-normerna.

För det andra kommer sådana strängare krav att hjälpa oss att på riktigt utveckla marknaden 
med hänsyn till framtida normer, vilket inte skulle vara fallet om de avgörande normerna, 
särskilt avseende kväveoxid och partiklar, inte skärptes i förhållande till EEV och Euro 5.

För det tredje föreslår föredraganden en generellt högre ambitionsnivå och ett ökat åtagande, 
vilket är nödvändigt för att minimera kostnaderna på lång sikt.

Skärpta normer

När det gäller inverkan på hälsa och miljö är de viktigaste värdena i EEV-normen de som 
gäller kväveoxid och partiklar. Den redan antagna Euro 5-normen, som gäller för tunga 
fordon med en vikt på över 3,5 ton och som träder i kraft 2008/2009, ligger just på dessa 
punkter mycket nära EEV-normen i kommissionens förslag. Även om man anlägger en 
optimistisk syn på behandlingen och antagandet av detta förslag kommer miljövinsten att vara 
begränsad, eftersom direktivet i bästa fall kommer att vara i kraft i ungefär ett år innan 
Euro 5-normen skall tillämpas på alla nya fordon.

När det gäller innovation och drivkraft på marknaden anser bland annat biltillverkarna att det 
redan nu finns tillräckliga incitament i Euro 5-normen för att tillverka fordon som uppfyller 
dessa normer.

Med tanke på att detta direktiv bara omfattar en begränsad del av marknaden är det av 
avgörande betydelse att det stöder utvecklingen av sådana fordon som medför avsevärda 
miljöförbättringar.

Det bör sålunda vara en långsiktig ambition att vidta förberedelser inför Euro 5, och därför 
måste strängare normer fastställas, särskilt i fråga om kväveoxider och partiklar.
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Långsiktiga investeringar

Huvudargumentet mot att höja ambitionsnivån i detta direktiv är de ekonomiska kostnader 
som är förbundna med en ökad andel rena fordon. Detta innebär dock kortsiktigt tänkande.

De framtida Euro 5-normerna, som kommer att gälla för alla nya fordon, kommer – om vi inte 
i rätt tid gör massiva investeringar på detta område – att leda till mycket omfattande
merkostnader för både offentliga och privata köpare.

Förslaget syftar till att skapa en större gemensam europeisk marknad för rena fordon redan nu 
och sålunda till att förverkliga de potentiella stordriftsfördelarna genom att garantera industrin 
en tillräckligt stor marknad som kan motivera de nödvändiga investeringarna.

I enlighet med tanken i det ursprungliga förslaget att låta offentliga investeringar spela en 
avgörande roll som drivande kraft på marknaden föreslår föredraganden att andelen rena 
fordon inom offentlig upphandling höjs till 35 procent och att direktivet utvidgas till att 
omfatta även lätta nyttofordon.

Det krävs därför en högre ambitionsnivå och ett genuint åtagande gentemot industrin för att
man skall kunna garantera nödvändiga investeringar, skapa stordriftsfördelar och sålunda 
sänka de långsiktiga kostnaderna.

Översyn och uppdatering i takt med den tekniska utvecklingen

Föredraganden anser att direktivets krav bör uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska 
utvecklingen. För att en snabb anpassning till nya möjligheter och krav skall kunna ske
välkomnar föredraganden att man i förslaget låter denna anpassning äga rum utan ytterligare 
politisk behandling, men föreslår samtidigt att man i högre grad styr översynsförfarandet 
genom att uttryckligen inbegripa de element som torde bli de mest avgörande i framtiden. Det 
handlar i första hand om att utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta 
personbilar, inkludera CO2-värden och energieffektivitet i kraven och se till att kraven höjs i 
takt med den tekniska utvecklingen.

Dessutom introducerar direktivet ett krav om att lägga större vikt vid utveckling av metoder 
för mätning av partikelantal (i motsats till partikelmassan, som nu mäts) och om att i 
framtiden ta med dessa värden i direktivet. Trots sin låga vikt utgör fina partiklar en mycket 
allvarlig hälsorisk, vilket gör att det krävs särskilda åtgärder på detta område.

Finansiering

Det ingår inte i detta direktivs räckvidd att föreskriva finansiering för framtida investeringar. I
överensstämmelse med skäl 14 i förslaget är det föredragandens fasta uppfattning att både 
gemenskapens och medlemsstaternas finansieringskällor bör användas, så att de ytterligare 
investeringskostnaderna inte negativt påverkar kvaliteten på kollektivtrafiken. Dessutom 
anser föredraganden det vara naturligt om medlemsstaterna vid tilldelningen av medel tar 
hänsyn till ökade utgifter på vissa regionala eller lokala politiska och administrativa nivåer i 
samband med efterlevnaden av direktivet.

Det skulle dock strida mot subsidiaritetsprincipen att föreskriva exakta finansieringsmodeller.
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Av hänsyn till ländernas olika organisationsformer innehåller förslaget inte heller några 
föreskrifter om modeller för uppfyllande av direktivets centrala krav.


