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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon 
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0817),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0008/2008),

– 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, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A6-.../2008).

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.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande ”En 
energipolitik för Europa” föreslås att EU 
bör åta sig att till 2020 uppnå en minskning 
på minst 20% av växthusgaserna jämfört 
med 1990. Det har föreslagits bindande 
mål för EU till 2020 som innebär en 
ytterligare förbättring av 
energieffektiviteten med 20% samt en 
ökning av andelen förnybar energi till 20% 
av de totala energikällorna och andelen 
biobränslen på motorbränslemarknaden i 

(4) I kommissionens meddelande ”En 
energipolitik för Europa” föreslås att EU 
bör åta sig att till 2020 uppnå en minskning 
på minst 20% av växthusgaserna jämfört 
med 1990. Det har föreslagits bindande 
mål för EU till 2020 som innebär en 
ytterligare förbättring av 
energieffektiviteten med 20% samt en 
ökning av andelen förnybar energi till 20% 
av de totala energikällorna och andelen 
hållbart producerade och certifierade 
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gemenskapen till 10%, bland annat i syfte 
att ytterligare trygga energiförsörjningen 
genom att diversifiera bränslemixen.

biobränslen på motorbränslemarknaden i 
gemenskapen till 10%, bland annat i syfte 
att ytterligare trygga energiförsörjningen 
genom att diversifiera bränslemixen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En bredare tillämpning av viss 
teknik, såsom användning av vätgas, 
gasol (LPG) eller komprimerad naturgas 
(CNG) som fordonsbränsle, kan kräva 
stora initiala investeringar i bland annat 
infrastruktur. Därför bör kommissionen 
undersöka hur öppna och icke-
diskriminerande regler för nationellt stöd 
och gemenskapsstöd till sådana 
investeringar kan utarbetas och 
upprätthållas på ett sätt som gynnar 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning kommer 50 % av 
alla upphandlade fordon att ha en total 
livscykelkostnad (inklusive externa 
kostnader) som motsvarar det bästa 
alternativet på marknaden när detta 
direktiv träder i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Städer som vill profilera sig som 
miljömedvetna bör uppmuntras att göra 
det. Profileringen bör underlättas genom 
att information, beräkningar, beslut och 
jämförelser i samband med offentlig 
upphandling enligt detta direktiv 
offentliggörs på Internet på ett 
insynsvänligt och systematiskt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 syftar till att främja och 
påskynda utvecklingen på marknaden för 
miljövänliga och energieffektiva fordon 
genom att som styrmedel använda 
offentlig upphandling grundad på 
verkliga livscykelkostnader, inklusive 
miljökostnader. I direktivet ställs 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 
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som görs av aktörer som tillhandahåller 
tjänster enligt kontrakt, licens eller tillstånd 
som beviljats av en myndighet.

Direktivets mål är att garantera en 
tillräcklig efterfrågan på rena och 
energieffektiva vägtransportfordon för att 
uppmuntra tillverkarna och industrin att 
satsa på och vidareutveckla fordon med 
låga kostnader för energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 2010 inkluderar driftskostnader 
för energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och utsläpp av föroreningar omfattande 
hela livscykeln som tilldelningskriterium, i 
enlighet med den metod som definieras i 
artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
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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.

uppköp av vägtransportfordon för 
tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster 
enligt licens eller tillstånd som beviljats av 
offentliga myndigheter senast den 
1 januari 2010 inkluderar driftskostnader 
för energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och utsläpp av föroreningar omfattande 
hela livscykeln som kriterium, i enlighet 
med den metod som definieras i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 
50 % av deras årliga specifika 
upphandling får använda ett märke som 
anger att de tillhandahåller ”rena och 
energieffektiva vägtransporter i 
stadstrafiken”. Kommissionen ska 
fastställa en enhetlig design för detta 
märke.

Or. en

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets bränsleförbrukning per 
kilometer enligt punkt 2 i denna artikel ska 
omräknas i energiförbrukning per 
kilometer med hjälp av 

Fordonets bränsleförbrukning per 
kilometer enligt punkt 2 i denna artikel ska 
beräknas i antal enheter energi som 
förbrukas per kilometer, oavsett om 
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omräkningsfaktorerna i tabell 1 i bilagan, 
som anger de olika bränsletypernas 
energiinnehåll.

siffran anges direkt – såsom för 
exempelvis eldrivna fordon – eller inte. 
Om bränsleförbrukningen anges i någon 
annan enhet ska den omräknas i 
energiförbrukning per kilometer med hjälp 
av omräkningsfaktorerna i tabell 1 i 
bilagan, som anger de olika 
bränsletypernas energiinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Insyn

För att uppmuntra till offentlig debatt och 
politiska överläggningar om 
livscykelkostnader i samband med 
offentlig upphandling ska 
medlemsstaterna, utan att det påverkar de 
krav som fastställs i direktiv 2004/17/EG 
och 2004/18/EG, se till att alla aktörer 
som anges i artikel 2 gör uppgifter om de 
energi- och miljökostnader som avses i 
artikel 3 tillgängliga för allmänheten på 
Internet för vart och ett av de anbud som 
mottas.
För att ytterligare stimulera den offentliga 
politiska debatten ska kommissionen, med 
utgångspunkt i de rapporter som ska 
utarbetas enligt artikel 6, ta fram en 
resultattavla som ska offentliggöras på 
Internet och göra det möjligt att jämföra 
likartade städer och regioner i fråga om 
miljövänlig upphandling.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vartannat år, fr.o.m. den dag som avses 
i artikel 8, ska kommissionen 
sammanställa en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och om de 
åtgärder som enskilda medlemsstater 
vidtagit för att främja upphandling av 
rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.

1. Varje år, fr.o.m. den dag som avses i 
artikel 8, ska medlemsstaterna 
sammanställa statistik över det antal 
fordon som under det berörda 
kalenderåret upphandlats av de aktörer 
som avses i artikel 2, fördelat på följande 
fyra kategorier:

– Personbilar
– Lätta nyttofordon.
– Bussar.
– Andra tunga fordon.
Senast den 30 oktober varje år ska
medlemsstaterna översända denna 
information till kommissionen, 
tillsammans med en bedömning av hur 
kriterierna i artikel 3 har påverkat 
marknaden.

2. Rapporten ska innehålla en bedömning 
av direktivets effektivitet och behovet av 
ytterligare åtgärder samt, om nödvändigt, 
lämpliga förslag.

2. Senast tre år från den dag som avses i 
artikel 8, och därefter vartannat år, ska 
kommissionen sammanställa en rapport 
om tillämpningen av detta direktiv, 
innehållande den information som avses i 
punkt 1, samt om de åtgärder som 
enskilda medlemsstater vidtagit för att 
främja upphandling av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon. 
Rapporten ska innehålla en bedömning av 
direktivets effektivitet och kvantitativa 
indikatorer som gör det möjligt att 
bedöma miljöfördelarna, 
medlemsstaternas rapportering och 
behovet av ytterligare åtgärder samt, om 
nödvändigt, lämpliga förslag.

Kommissionen ska ange både nominella 
och relativa siffror för det antal 
upphandlade fordon som motsvarar det 
bästa alternativet på marknaden sett till 
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de totala livscykelkostnaderna, inbegripet 
externa kostnader, inom var och en av de 
fyra kategorier som anges i punkt 1 
jämfört med den totala marknaden för 
dessa fordon samt göra en bedömning av 
hur de kriterier som anges i artikel 3 har 
påverkat marknaden.
2a. Kommissionen ska särskilt bedöma 
huruvida det väntade resultatet, dvs. att 
50 % av alla upphandlade fordon 
motsvarar det bästa alternativet på 
marknaden sett till de totala 
livscykelkostnaderna, inklusive externa 
kostnader, har uppnåtts till 2012. Om så 
inte är fallet ska det senast 2014 läggas 
fram ett förslag som syftar till att öka 
andelen rena och energieffektiva fordon 
och säkra de väntade och eftersträvade 
effekterna på marknaden och miljön, vid 
behov genom tillämpning av obligatoriska 
urvalskriterier.

Or. en
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MOTIVERING

Tidigare rekommendationer från miljöutskottet har inarbetats i förslaget 

Kommissionens förslag ersätter ett tidigare förslag (KOM(2005)634), och som ett resultat av 
behandlingen i miljöutskottet har en rad konkreta rekommendationer från föredraganden och 
andra parlamentsledamöter på viktiga områden tagits med i det nya förslaget.

Till de viktigaste av dessa hör att
 samtliga fordon omfattas av direktivet,
 koldioxidutsläppen omfattas,
 modellen är teknikneutral och flexibel (i stället för att bestå av en statisk standard),
 offentlig upphandling fortsätter att användas som ett verktyg för att främja 

miljövänliga fordon,
 hänsyn kan tas till särskilda lokala förhållanden, så att subsidiaritetsprincipen beaktas.

Beräkning av livscykelkostnader

Enligt direktivet måste alla offentliga upphandlare – eller aktörer som agerar på det 
offentligas vägnar eller med licens från det offentliga – utöver inköpspris även räkna ut 
livscykelkostnaderna för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar 
samt använda dessa kostnader som ett kriterium vid upphandling.

Offentlig upphandling för att styra marknadsutvecklingen

Föredraganden stöder helhjärtat tanken att använda offentlig upphandling som ett verktyg för 
att styra marknaden mot miljövänliga fordon och har därför anpassat artikel 1 så att det 
framgår att detta är ett viktigt mål med direktivet.

Offentlig upphandling står för en mycket stor andel av marknaden på europeisk nivå. Genom 
att låta offentliga myndigheter gå i täten och räkna ut ”livscykelkostnader” samt använda 
dessa som underlag vid upphandling kan man sporra fordonsindustrin att utveckla och 
investera i miljövänliga fordon med lägre utsläpp av koldioxid och föroreningar.

Insyn och offentlig debatt
För att de lokala besluten om fordonsupphandling ska präglas av miljötänkande måste icke-
statliga organisationer, medborgare och lokalpolitiker ha tillgång till information om dessa 
inköp.

Därför har föredraganden föreslagit ett antal ändringar av direktivet för att förbättra insynen 
och allmänhetens tillgång till information samt möjligheterna till jämförelser. 

Dessa ändringsförslag inkluderar bland annat följande:

 Lokala myndigheter ska i samband med upphandlingsbeslut lägga ut all information 
om livscykelkostnader på Internet.
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 Kommissionen ska ta fram en resultattavla som gör det möjligt att jämföra hur bra de 
lokala myndigheterna är på att köpa in miljövänliga fordon.

 Ett märke för ”miljövänlig upphandling” ska införas. Det får användas av lokala och 
regionala myndigheter som går i täten inom upphandling av miljövänliga fordon.

Översyn och utvärdering av direktivets effekter

Det är viktigt att utvärdera i vilken utsträckning direktivet har önskad effekt i sin nuvarande 
form. Därför har föredraganden föreslagit en rad ändringar som säkrar konkret uppföljning 
och utvärdering av konsekvenserna för marknaden och miljön.

Kommissionen åläggs sålunda att

 vartannat år rapportera om genomförandet av direktivet och dess effekter på 
marknaden för de olika fordonskategorierna och miljön,

 utvärdera i vilken utsträckning det önskade och förväntade målet på 50 procent av alla 
upphandlade fordon uppnås till 2012 och i annat fall hur direktivet kan ändras så att 
målet uppnås.

Genomförande

Föredraganden anser att det bör vara möjligt att införa och börja använda den föreslagna 
metoden för att beräkna livscykelkostnaderna redan från 2010 och föreslår därför att datumet 
flyttas fram, så att effekterna på miljön och marknaden kan träda in så snart som möjligt.
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