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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0817),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0008/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, kansainvälisen 
kaupan valiokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle ehdotetaan, 
EU sitoutuisi vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Lisäksi on 
ehdotettu sitovia tavoitteita, joiden mukaan 
energiatehokkuutta parannettaisiin 
20 prosenttia, uusiutuvien energialähteiden 

(4) Komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle ehdotetaan, 
EU sitoutuisi vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Lisäksi on 
ehdotettu sitovia tavoitteita, joiden mukaan 
energiatehokkuutta parannettaisiin 
20 prosenttia, uusiutuvien energialähteiden 
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osuus nostettaisiin 20 prosenttiin ja 
biopolttoaineiden osuus nostettaisiin 
10 prosenttiin EU:n liikennepolttoaineiden 
markkinoista vuoteen 2020 mennessä. Näin 
pyritään muun muassa parantamaan 
energian toimitusvarmuutta 
monipuolistamalla polttoainevalikoimaa.

osuus nostettaisiin 20 prosenttiin ja
kestävästi tuotettujen ja sertifioitujen
biopolttoaineiden osuus nostettaisiin 
10 prosenttiin EU:n liikennepolttoaineiden 
markkinoista vuoteen 2020 mennessä. Näin 
pyritään muun muassa parantamaan 
energian toimitusvarmuutta 
monipuolistamalla polttoainevalikoimaa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tiettyjen teknologioiden, kuten 
vetykäyttöiset, LPG-käyttöiset 
(nestekaasu) tai CNG-käyttöiset 
(paineistettu maakaasu) ajoneuvot, 
laajempi soveltaminen voi edellyttää 
suurempia alkuinvestointeja, jotka 
liittyvät muun muassa infrastruktuuriin, 
ja näin ollen komission olisi harkittava, 
miten voitaisiin laatia ja panna täytäntöön 
avoimet ja syrjimättömät säännöt, jotka 
koskevat kansallista ja yhteisön tukea 
tällaisille investoinneille ympäristön edun 
nimissä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komission vaikutusten arvioinnin 
mukaan 50 prosenttia hankituista 
ajoneuvoista vastaa tämän direktiivin 
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voimaantulon myötä parasta 
markkinavaihtoehtoa 
elinkaarikustannusten kannalta, mukaan 
luettuna ulkoiset kustannukset.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kaupunkeja, jotka haluavat 
profiloitua ympäristötietoisiksi, olisi 
kannustettava tekemään niin, ja niille 
olisi tarjottava mahdollisuus profiloitua 
siten, että ne esittävät internetissä 
avoimesti ja järjestelmällisesti tiedot, 
laskelmat, päätökset ja vertailuanalyysit 
tämän direktiivin mukaisista julkisista 
hankinnoista.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde ja tavoite
Puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen edistämiseksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt ottavat 
maantieajoneuvojen hankinnoissa yhdeksi 
valintaperusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 

Tällä direktiivillä pyritään edistämään ja
ohjaamaan ympäristöystävällisten ja
energiatehokkaiden ajoneuvojen
markkinoita käyttämällä aktiivisena 
välineenä julkisia hankintoja, jotka 
perustuvat siihen, että huomioon otetaan 
todelliset elinkaarikustannukset, mukaan 
luettuna ympäristökustannukset. 
Direktiivissä edellytetään, että 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
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aikana aiheutuvat toimintakustannukset ja 
että liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
palveluja viranomaisen kanssa tehdyn 
sopimuksen tai viranomaisen myöntämän 
lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla, 
käyttävät näitä kustannuksia yhtenä 
tällaisten ajoneuvojen ostoperusteena.

tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt ottavat 
maantieajoneuvojen hankinnoissa yhdeksi 
valintaperusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset ja 
että liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat 
palveluja viranomaisen kanssa tehdyn 
sopimuksen tai viranomaisen myöntämän 
lisenssin, luvan tai hyväksynnän nojalla, 
käyttävät näitä kustannuksia yhtenä 
tällaisten ajoneuvojen ostoperusteena.

Direktiivin tavoitteena on varmistaa 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen tietty kysyntä, jonka laajuus 
riittää kannustamaan valmistajia ja 
teollisuutta suuntaamaan investointeja ja 
kehitystyötä ajoneuvoihin, joiden 
kustannukset ovat alhaiset 
energiankulutuksen ja hiilidioksidi- ja 
epäpuhtauspäästöjen kannalta.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2010
alkaen kaikissa direktiiveissä 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY tarkoitettujen 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden tekemissä 
maantieajoneuvojen julkisissa 
hankinnoissa otetaan yhdeksi 
valintaperusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 
3 artiklassa määritellyn menetelmän 
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mukaisesti. mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012
alkaen kaikissa maantieajoneuvojen 
ostoissa, jotka tehdään julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseksi 
viranomaisen myöntämän lisenssin, luvan 
tai hyväksynnän nojalla, otetaan yhdeksi 
perusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 
3 artiklassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2010
alkaen kaikissa maantieajoneuvojen 
ostoissa, jotka tehdään julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseksi 
viranomaisen myöntämän lisenssin, luvan 
tai hyväksynnän nojalla, otetaan yhdeksi 
perusteeksi energiankulutuksesta, 
hiilidioksidipäästöistä ja 
epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren 
aikana aiheutuvat toimintakustannukset 
3 artiklassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tämän artiklan 2 kohdan mukainen 
ajoneuvon polttoaineenkulutus kilometriä 
kohden muunnetaan energiankulutukseksi 
kilometriä kohden käyttäen liitteessä 
olevassa taulukossa 1 olevia 
muuntokertoimia, jotka kuvaavat eri 
polttoaineiden energiasisältöä;

– tämän artiklan 2 kohdan mukainen 
ajoneuvon polttoaineenkulutus kilometriä 
kohden lasketaan energiankulutuksena 
kilometriä kohden riippumatta siitä, 
ilmoitetaanko se suoraan, kuten esim. 
sähköautojen tapauksessa, vai ei. Kun 
polttoaineen kulutus ilmoitetaan eri 
yksikköinä, se muunnetaan 
energiankulutukseksi kilometriä kohden 
käyttäen liitteessä olevassa taulukossa 
1 olevia muuntokertoimia, jotka kuvaavat 
eri polttoaineiden energiasisältöä;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Avoimuus

Julkisiin hankintoihin liittyviä 
elinkaarikustannuksia koskevan julkisen 
keskustelun ja poliittisen pohdinnan 
kannustamiseksi ja sanotun rajoittamatta 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
asetettuja vaatimuksia jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki 2 artiklassa 
tarkoitetut toimijat asettavat 3 artiklassa 
tarkoitetut energia- ja 
ympäristökustannuksia koskevat tiedot 
yleisön saataville internetissä kunkin 
vastaanotetun tarjouksen osalta.
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Jotta voidaan edelleen stimuloida julkista 
poliittista keskustelua, komissio laatii 
6 artiklan mukaiseen raportointiin 
perustuvan taulukon, joka asetetaan 
saataville internetissä ja jonka avulla 
suhteellisen samanlaisille kaupungeille ja 
alueille voidaan tehdä vertailuanalyysejä 
ja niiden ympäristöystävällisiä hankintoja 
vertailla.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii kahden vuoden kuluttua
8 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja 
tämän jälkeen kahden vuoden välein 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden toteuttamista toimista, 
joiden tarkoituksena on edistää puhtaiden 
ja energiatehokkaiden ajoneuvojen
hankintaa.

1. Jäsenvaltioiden on 8 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä lukien 
vuosittain laadittava kyseiseltä 
kalenterivuodelta tilastot 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimijoiden hankkimien
ajoneuvojen määristä seuraavissa neljässä 
luokassa:

– henkilöautot
– kevyet hyötyajoneuvot
– bussit ja linja-autot sekä
– muut raskaat ajoneuvot.
Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä 
tiedot vuosittain komissiolle viimeistään 
30 päivänä lokakuuta ja esitettävä 
samalla arvio siitä, miten 3 artiklan 
valintaperusteet ovat vaikuttaneet 
markkinoihin.

2. Kertomuksessa arvioidaan tämän 
direktiivin vaikutuksia ja lisätoimien 
tarpeellisuutta sekä esitetään tarvittaessa 
ehdotuksia.

2. Komissio laatii viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua 8 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja tämän jälkeen kahden 
vuoden välein kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta, mukaan 



PE405.923v01-00 12/14 PR\721683FI.doc

FI

luettuna 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
sekä yksittäisten jäsenvaltioiden 
toteuttamista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on edistää puhtaiden ja 
energiatehokkaiden ajoneuvojen 
hankkimista. Kertomuksessa arvioidaan 
tämän direktiivin vaikutuksia, mukaan 
luettuna määrälliset perusteet, joilla 
voidaan arvioida ympäristöetuja, 
jäsenvaltioiden raportointia ja lisätoimien 
tarpeellisuutta, sekä esitetään tarvittaessa 
ehdotuksia.

Komissio suhteuttaa kussakin 1 kohdassa 
tarkoitetussa ajoneuvoluokassa 
elinkaarikustannusten (ulkoiset 
kustannukset mukaan luettuna) kannalta 
parhaita markkinavaihtoehtoja 
vastaavasti hankittujen ajoneuvojen 
absoluuttiset ja suhteelliset määrät näiden 
ajoneuvojen kokonaismarkkinoihin ja 
arvioi, miten 3 artiklan valintaperusteet 
ovat vaikuttaneet markkinoihin.
2 a. Komissio arvioi erityisesti, 
saavutetaanko vuoteen 2012 mennessä 
odotettu tavoite, jonka mukaan 
50 prosenttia hankittavista ajoneuvoista 
vastaa parhaita markkinavaihtoehtoja 
elinkaarikustannusten kannalta, mukaan 
luettuna ulkoiset kustannukset. Jos näin 
ei ole, viimeistään vuonna 2014 esitetään 
ehdotus, jolla puhtaiden ja 
energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta 
lisätään ja jolla varmistetaan odotettu ja 
toivottu vaikutus markkinoihin ja 
ympäristöön tarvittaessa ottamalla 
käyttöön pakollisia valintaperusteita.

Or. en
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PERUSTELUT

Tässä ehdotuksessa otetaan huomioon ympäristövaliokunnan aikaisemmat suositukset 
Ehdotus korvaa aikaisemman ehdotuksen (KOM (2005) 634 lopullinen), ja siinä otetaan 
keskeisillä alueilla huomioon - ympäristövaliokunnan käsittelyn seurauksena - joukko 
esittelijän ja muiden parlamentin jäsenten konkreettisia suosituksia.

Tärkeimpiä elementtejä ovat, että
 kaikki ajoneuvot kuuluvat direktiivin piiriin
 siihen sisällytetään hiilidioksidipäästöt
 malli on käytettävän teknologian suhteen neutraali ja joustava (staattisen standardin 

sijasta)
 julkiset hankinnat säilytetään ympäristöystävällisten ajoneuvojen käytön edistämisen 

välineenä
 erityiset paikalliset seikat voidaan ottaa huomioon siten, että läheisyysperiaatetta 

kunnioitetaan

Elinkaarikustannukset lasketaan
Direktiivi velvoittaa kaikki julkisten hankintojen tekijät – tai julkisten elinten puolesta tai 
luvalla toimivat – laskemaan paitsi ostohinnan niin myös elinkaarikustannukset polttoaineen, 
hiilidioksidipäästöjen ja ilman epäpuhtauksien osalta, ja käyttämään tätä hankintaperusteena.

Julkiset hankinnat markkinoiden katalysaattorina 
Esittelijä tukee lämpimästi ajatusta siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
ympäristöystävällisten ajoneuvojen markkinoiden katalysaattorina, ja hän on siksi 
mukauttanut 1 artiklaa ja korostanut tätä elementtiä direktiivin ratkaisevana tavoitteena.
Julkiset hankinnat muodostavat Euroopan tasolla hyvin merkittävän osan markkinoista, ja kun 
julkisille viranomaisille annetaan mahdollisuus näyttää esimerkkiä ja laskea ja käyttää 
"elinkaarikustannuksia" hankintaperusteena, voidaan varmistaa, että autoteollisuutta 
kannustetaan kohdistamaan kehitystyötä ja investointeja ympäristöystävällisiin autoihin, 
joiden hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöt ovat alhaisemmat.

Avoimuus ja julkinen keskustelu 
Jos ajoneuvojen hankinnoista tehtäviä paikallisia päätöksiä on määrä ohjata 
ympäristöystävälliseen suuntaan, on täysin ratkaisevaa, että kansalaisjärjestöillä, kansalaisilla 
ja paikallisilla poliitikoilla on mahdollisuudet saada tietoa näistä hankinnoista.
Esittelijä on siksi eräillä alueilla muuttanut direktiiviä vahvistaakseen avoimuutta ja yleisön 
oikeutta saada tietoja sekä parantaakseen vertailumahdollisuuksia. 
Näihin muutoksiin sisältyvät muun muassa:

 kaikki hankintapäätöksiin liittyvät tiedot elinkaarikustannuksista on esitettävä 
paikallisten viranomaisten internetsivuilla 

 komission on laadittava pistetaulukko, jossa voidaan verrata, miten hyvin paikalliset 
viranomaiset onnistuvat hankkimaan ympäristöystävällisiä autoja 

 on otettava käyttöön "ympäristöystävällisen hankinnan merkki", jota voivat käyttää 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset, jotka ovat eturivissä ympäristöystävällisten 
autojen hankintojen suhteen.
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Direktiivin tarkistaminen ja sen vaikutusten arviointi 
On tärkeää arvioida, miten direktiivi nykyisessä muodossaan saavuttaa toivotun vaikutuksen. 
Siksi esittelijä on ehdottanut joitakin muutoksia, joilla varmistetaan käytännön seuranta sekä 
markkinoille ja ympäristölle aiheutuvien seurausten arviointi:
Näin ollen komissio velvoitetaan muun muassa:

 esittämään joka toinen vuosi kertomus direktiivin täytäntöönpanosta ja sen 
seurauksista sekä eri ajoneuvoluokkien markkinoiden että ympäristön kannalta 

 arvioimaan, saavutetaanko toivottu ja odotettu vaikutus (50 % julkisista hankinnoista) 
vuoteen 2012 mennessä, ja jos ei, miten direktiiviä voidaan muuttaa siten, että tämä 
tavoite saavutetaan. 

Täytäntöönpano 
Esittelijä katsoo, että elinkaarikustannusten laskemista varten esitetty menetelmä voidaan 
ottaa käyttöön jo vuodesta 2010 alkaen, ja ehdottaa siksi, että päivämäärää aikaistetaan siten, 
että ympäristö- ja markkinavaikutukset voidaan saavuttaa mahdollisimman pian.
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