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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid 
offentlig upphandling av fordon 

 
 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att det stiftas en lag 

om beaktande av energi- och miljökonse-
kvenser vid offentlig upphandling av fordon. 
Syftet med lagen är att genomföra Europa-
parlamentets och rådets direktiv om främjan-
de av rena och energieffektiva vägtransport-
fordon. Enligt förslaget ska energiförbruk-
ning och utsläpp av koldioxid och förore-
ningar ingå i jämförelsekriterierna vid upp-
handling av fordon och transporttjänster av-

sedda för persontrafik enligt upphandlingsla-
gen, försörjningslagen eller kollektivtrafikla-
gen, om inte krav med avseende på energi-
förbrukning och utsläpp av koldioxid och 
föroreningar ingår i minimikraven i de tek-
niska specifikationer som gäller upphand-
lingen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt.  

————— 
 
 
 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1  Inledning  

I och med medlemskapet i EU har Finland 
förbundit sig att till år 2020 minska utsläppen 
av växthusgaser med minst 20 procent i jäm-
förelse med nivån år 1990.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/33/EG om främjande av rena och ener-
gieffektiva vägtransportfordon har utfärdats 
den 23 april 2009. Syftet med direktivet är att 
främja och uppmuntra till handel av rena och 
energieffektiva fordon och att i form av of-
fentlig upphandling garantera en viss nivå på 
efterfrågan på rena och energieffektiva for-
don. 
 

2  Nuläge 

Bestämmelserna om offentlig upphandling 
harmoniseras inom Europeiska unionen. Hu-
vudreglerna finns i två direktiv. Det ena är 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG om samordning av förfarandena 
vid upphandling på  områdena  vatten, ener-
gi, transporter och posttjänster,  nedan  för-
sörjningsdirektivet.  Det andra är Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor och 
tjänster, nedan direktivet om offentlig upp-
handling. Dessa direktiv har i Finland verk-
ställts genom lagen om offentlig upphandling 
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(348/2007), nedan upphandlingslagen, och 
genom lagen om upphandling inom sektorer-
na vatten, energi, transporter och posttjänster 
(349/2007), nedan försörjningslagen. Upp-
handlingslagarna hör till arbets- och när-
ingsministeriets ansvarsområde. Lagstift-
ningen om vägtrafik och fordon hör till 
kommunikationsministeriet med stöd av 21 § 
i reglementet för statsrådet (262/2003).  

Bestämmelser om upphandling av kollek-
tivtrafiktjänster finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om 
kollektivtrafik på järnväg och väg och om 
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 
1191/69 och (EEG) nr 1107/70, nedan trafik-
avtalsförordningen. På upphandling av kol-
lektivtrafiktjänster tillämpas förutom trafik-
avtalsförordningen, även upphandlingslagen, 
försörjningslagen eller kollektivtrafiklagen 
(869/2009). De bestämmelser om upphand-
lingsförfaranden som avses i kollektivtrafik-
lagen gäller koncessionsavtal. Ett konces-
sionsavtal är en tjänstekoncession där ersätt-
ningen för utförandet av tjänsterna utgörs an-
tingen av en rätt att utnyttja tjänsten eller av 
dels en sådan rätt, dels betalning. 

Miljöskyddskriterier som jämförelsegrund 
för upphandling har använts i Finland också 
tidigare, exempelvis i Europeiska gemenska-
pernas dom av den 17 september 2002 i mål 
C-513/99 om Helsingfors stads upphandling 
av busstrafiktjänster. Högsta förvaltnings-
domstolen ansåg i sitt avgörande HFD 
2003:41 att de kriterier som gäller nivån på 
bussars kväveoxidutsläpp och buller kunde 
användas vid sidan om andra kriterier som 
grunder vid jämförelse av anbud vid offentlig 
upphandling av busstrafiktjänster inom sta-
den, när staden såsom upphandlande enhet 
fattar beslut om vilket anbud som totaleko-
nomiskt sett är det mest fördelaktiga. 

Statsrådet fattade ett principbeslut den 8 
april 2009 om att främja hållbara lösningar 
vid offentlig upphandling. I enlighet med 
detta beslut är målet att de statliga central-
förvaltningsmyndigheterna ska beakta miljö-
aspekten vid minst 70 % av deras egna upp-
handlingar år 2010, och år 2015 vid samtliga 
av deras upphandlingar. När det gäller kom-
munernas och den statliga lokalförvaltning-
ens upphandlingar rekommenderas det att 
miljöaspekten beaktas vid minst 25 % av 

upphandlingarna år 2010, och vid minst 50 % 
av upphandlingarna år 2015.   

Enligt upphandlingslagarna ska det anbud 
antas som för den upphandlande enheten to-
talekonomiskt sett är det mest fördelaktiga 
utifrån kriterier som är kopplade till föremå-
let för upphandlingen eller det som har det 
lägsta priset. Kriterier för valet av det total-
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan 
vara till exempel kvalitet, pris, tekniska för-
delar, estetiska och funktionella egenskaper, 
miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadsef-
fektivitet, eftermarknadsservice och tekniskt 
stöd, underhållsservice, leveransdag, leve-
ranstid eller tid för fullgörandet eller livscy-
kelkostnader. De jämförelsegrunder och den 
viktning som ska användas ska anges på för-
hand. Att energi- och miljökonsekvenserna 
ingår i jämförelsegrunderna kan meddelas på 
förhand i anbudsförfrågan eller i upphand-
lingsannonsen. Nya jämförelsegrunder kan 
inte tas i bruk efter det att jämförelsen av an-
buden har inletts.  

Värdet på statens fordonsupphandling upp-
går årligen till ca 30 miljoner euro och kom-
munerna upphandlar fordon till ett värde av 
ca 20 miljoner euro per år. Av de fordon som 
genomgår första registrering i Finland upp-
handlas årligen ca 0,5 % av staten. Hyrning 
av bil för kort tid står för ca 6 % av denna 
marknadsvolym  

Av de budgetanslag som hör till kommuni-
kationsministeriets förvaltningsområde har 
årligen ca 10 miljoner euro använts för att 
stöda kollektivtrafiken i stora stadsregioner 
och ca 40 miljoner euro för att stöda kollek-
tivtrafiken i glesbygden. År 2009 använde 
kommunerna ca 190 miljoner euro för köp av 
busstrafik. Dessutom köpte kommunerna be-
ställningstrafik för över 120 miljoner euro år 
2009. 
 
3  De vikt igaste  förs lagen 

De jämförelsegrunder som gäller energi 
och miljö ska i fortsättningen alltid ingå i de 
offentliga upphandlande enheternas jämfö-
relsegrunder när de fattar beslut om upphand-
ling av motorfordon eller av de persontrafik-
tjänster för vilka dessa fordon används. I en-
lighet med direktivets syften ska jämförelse-
grunderna alltid vara desamma oberoende av 
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upphandlingssätt, och därmed också vid be-
slut om leasing av fordon. Enligt förslaget 
ska konsekvenserna för miljön beaktas an-
tingen som minimikrav eller på basis av to-
talekonomin.  
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen anses inte ha några direkta 
ekonomiska konsekvenser eftersom de upp-
handlingsförfaranden som tillämpas i Finland 
på fordons- och transporttjänster redan för 
närvarande uppfyller direktivets krav och ef-
tersom det i den nu föreslagna lagen inte in-
går något krav om en särskild miniminivå. 
Förslaget har därmed inte heller några direkta 
konsekvenser för priserna på tjänster. Om de 
upphandlande enheterna vill höja minimikra-
ven för miljökriterierna t.ex. i syfte att för-
bättra luftkvaliteten lokalt kan dock proposi-
tionen få konsekvenser även för priserna.   

Förslaget innebär inte egentligen några nya 
förfaranden och har därmed inte heller några 
nya konsekvenser för organisationer eller 
personal. I praktiken är det fråga om att med 
en ytterligare grund utöka antalet jämförelse-
grunder som redan används. Vid upphandling 
bör man redan nu beakta miljöaspekterna på 
en allmän nivå. Tillsynen över att kontrakten 
följs kan enligt remissinstanserna förutsätta 
vissa arrangemang för att det ska gå att ga-
rantera att transporterna sker med sådana 
fordon som ska användas enligt villkoren i 
upphandlingskontraktet.   

Propositionen har inte några direkta konse-
kvenser för miljön, men lagen ger upphand-
lande enheter möjlighet att, om de så vill, 
ställa strängare krav när det gäller miljökon-
sekvenserna. På de totala utsläppen från an-
vändningen av transport och fordon inverkar 
förutom de tekniska egenskaperna även den 
optimala storleken för ändamålet i fråga på 
de fordon som är föremål för upphandlingen. 
Därför bör upphandlande enheter för att kun-
na bereda en anbudsförfrågan även kunna 
fastställa de faktorer som beskriver den ka-
pacitet och effektivitet som behövs för trans-
porten, även om detta inte direkt krävs i den-
na lag. På grund av att användningen av nya 
fordon, och särskilt alternativa bränslen, blir 
allt vanligare kan det vid köp av transport-
tjänster dessutom krävas en ny granskning av 

kontraktets längd eller av fördelningen av de 
kostnader som uppstår vid den första inve-
steringen, om investeringen gagnar även 
kommande upphandlingar. Även körsättet 
kan ha en betydande inverkan på de totala ut-
släpp som användningen orsakar och detta 
kan beaktas genom att t.ex. förutsätta att 
tjänsteproducenten ska ha ett miljölednings-
system. 

Enligt kommissionens uppskattningar vid 
utarbetandet av direktivet kan man genom of-
fentlig upphandling påskynda uppkomsten 
och främja tillväxten på marknaden av sådan 
teknik som från miljösynpunkt är bättre. De 
mest betydande miljökonsekvenserna kan 
därför indirekt nås genom att ny miljötekno-
logi införs långsiktigt och i hela EU.  
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Proposition har beretts som tjänsteuppdrag 
vid kommunikationsministeriet. Utlåtanden 
om utkastet till proposition begärdes i två 
omgångar. Den första gången utkastet var på 
remiss gavs utlåtanden av justitieministeriet, 
finansministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, miljöministeriet, Konkurrensverket, 
Hansel Ab, Trafikverket, Trafiksäkerhetsver-
ket, Helsingforsregionens trafik, närings-, 
trafik och miljöcentralerna i Nyland och Nor-
ra Savolax, Linja-autoliitto ry och Suomen 
Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafik-
förbund r.y. Ett utkast baserat på utlåtandena 
och ytterligare beredning sändes på en breda-
re remiss, varvid remissinstanserna utökades 
ytterligare med samtliga närings-, trafik- och 
miljöcentraler som upphandlar trafiktjänster 
(9 st.), Suomen Taksiliitto ry, Bilimportörer-
na rf, Autoalan Keskusliitto ry AKL, Hel-
singfors, Esbo, Åbo och Tammerfors stad, 
Polisstyrelsen, Staben för Arméns Materiel-
verk samt övriga medlemmar av delegatio-
nen för persontrafik, och miljöföreningarna 
Finlands naturskyddsförbund rf, WWF Fin-
land och Greenpeace Finland.  

Då förslaget sändes ut på remiss för andra 
gången föreslogs inte i utlåtandena några di-
rekta ändringar till propositionen som sådan, 
men till vissa delar preciserades motivering-
arna i syfte att förenhetliga den praktiska till-
lämpningen. Dessutom önskade remissin-
stanserna färdiga modeller för upprättande av 
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minimikrav för upphandling av särskilt 
kommunala och lokala transporttjänster. De 
närings-, trafik och miljöcentraler som be-
ställer tjänster ansåg att de i fråga om de krav 
som ställs i lagen uttryckligen tillämpar mi-
nimikraven. En del remissinstanser ansåg att 
det inte är bra att utöka antalet separata be-

stämmelser om upphandling ytterligare. Från 
de upphandlande enheternas synvinkel sett 
skulle det vara bättre att reglera genom att 
sammanföra alla separata krav med de egent-
liga bestämmelserna om upphandling.   
 

 
 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1 §. Syfte och tillämpningsområde. Lagens 
syfte anges i paragrafens 1 mom.  

Enligt 2 mom. ska lagen tillämpas på of-
fentliga upphandlande enheters upphandling 
av fordon med köp eller leasing-avtal och på 
upphandlande enheters köp av trafiktjänster. 
Upphandlande enheter är bl.a. staten, kom-
munerna, samkommunerna och den Evange-
lisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan med 
deras församlingar samt de statliga affärsver-
ken. Lagen ska även tillämpas på företag 
inom branschen för vatten och energi, trafik 
och post, vars definitioner anges i 5 § i för-
sörjningslagen. Dessutom ska lagen tillämpas 
på upphandling av sådana persontransporter 
utförda med motorfordon avsedda för vägtra-
fik som anges i kollektivtrafiklagen 
(869/2009). Ett varuupphandlingskontrakt 
kan enligt både upphandlingslagen och för-
sörjningslagen avse köp av varor, leasing, 
hyra eller upphandling på avbetalning med 
eller utan köpoption av en vara. Den lag som 
föreslås ska således tillämpas på upphandling 
och tjänstekoncession genom handel, lea-
sing-kontrakt, hyreskontrakt eller avbetal-
ning. Enligt lagförslaget är det mera ända-
målsenligt att beställaren, dvs. den upphand-
lande enheten, har ansvaret för de krav på 
trafikidkaren om beaktande av miljöegenska-
per som anges i direktivet. Om bestämmel-
serna om offentlig upphandling vid köp av 
transporttjänster inkluderar även privata tra-
fikidkares upphandlingar skulle detta i prak-
tiken skapa ett behov av separata bestämmel-

ser som är svåra att övervaka. I framtiden 
skulle därför det förfarande som föreslås 
bättre motsvara den nuvarande praxis som 
innebär att miljökonsekvenserna beaktas di-
rekt i samband med anbudsförfrågan för 
upphandlingen av trafiktjänster. Lagförslaget 
kompletterar de nuvarande bestämmelserna 
om upphandling, dvs. de övriga krav som ska 
tillämpas på upphandling, såsom allmänna 
principer, förfaranden och anmälningsskyl-
dighet, om vilket det föreskrivs i de lagar 
som nämns i 2 mom. 

Enligt 3 mom. ska militärfordon och sådana 
fordon som inte omfattas av tillämpningsom-
rådet i 2 § i fordonslagen (1090/2002) inte 
omfattas av denna lag. Enligt direktivet kan 
sådana fordon som används för särskilda än-
damål av polisen, brandväsendet och som 
sjuktransport upphöra att omfattas av direkti-
vet, om det inte på nationell nivå krävs en-
skilt godkännande eller typgodkännande. Ef-
tersom det i Finland krävs enskilt godkän-
nande eller typgodkännande även av dessa 
fordon ska även den upphandling som gäller 
dessa fordon omfattas av denna lag.  

2 §. Motorfordon avsedda för vägtrafik. Ef-
tersom definitionen på motordrivet fordon i 
fordonslagen gäller fordon i en vidare be-
märkelse än i det direktiv som nu ska genom-
föras, bör en definition på de fordon som an-
ges som vägtransportfordon i direktivet ingå i 
denna lag. Denna definition ska gälla alla 
fordon i kategorierna M och N och deras un-
derkategorier i enlighet med bilaga 3 i direk-
tivet. Fordonsklassen anges i fordonets regi-
streringsintyg. 
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3 §. Beaktande av energi- och miljökonse-
kvenser. Vid upphandling av motorfordon 
och av transportjänster i enlighet med till-
lämpningsområdet ska åtminstone energiför-
brukning, koldioxidutsläpp och skadliga ut-
släpp såsom utsläpp av kväveoxider, 
kolväten och partiklar alltid beaktas. Detta 
ska ske genom att tillämpa antingen minimi-
kraven eller jämförelsegrunderna vid bedöm-
ningen av de totalekonomiska konsekvenser-
na. Enligt paragrafens 2 mom. kan dessutom 
andra miljökonsekvenser som exempelvis 
buller och lokala verkningar av utsläpp beak-
tas. Alla jämförelsegrunder samt den vikt-
ning som ska tillämpas vid bedömningen ska 
beskrivas på förhand i anbudsförfrågan. Om 
detta föreskrivs det i 3 mom. I de kriterier 
som gäller nivån på kraven kan dessutom 
ingå krav på att ett visst bränsle, t.ex. gas, 
ska användas på grund av dess låga halt av 
partikelutsläpp, eller på att bullernivån ska 
vara låg.  

4 § Minimikrav. I enlighet med direktivet 
ska energi- och miljökonsekvenser kunna be-
aktas på två sätt vid upphandling. Dessa sätt 
beskrivs i 4 och 5 § i lagförslaget. Det första 
sättet innebär att den upphandlande enheten 
enligt 4 § anger minimikrav i anbudsförfrå-
gan eller upphandlingsannonsen för de pro-
dukter som ska erbjudas. Utöver krav på tek-
nisk standard eller utsläppsklass får det i mi-
nimikraven även ingå ett villkor om att EU:s 
tekniska krav som gäller fordonets första ib-
ruktagningsår ska uppfyllas vad gäller skad-
liga utsläpp, om det entydigt framgår vilken 
miniminivå som är målet. Fordonets ibruk-
tagningsår ger dock inte information om 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp, var-
vid miniminivåerna för dessa alltid bör anges 
separat. Vid förfarandet med minimikrav kan 
även användas kriterierna för ett visst miljö-
märke enligt 45 § i upphandlingslagen. 

För att anbuden ska vara enhetliga och jäm-
förbara bör den upphandlande enheten i an-
budsförfrågan eller upphandlingsannonsen 
specificera vilka utredningar som anbudsgi-
varna ska lämna in. I fråga om personbilar 
ska lagens minimikrav i de enklaste fallen 
bestå av att kravet på att gränsvärdena för en 
särskild Euro-utsläppsklass och en särskild 
klass för energimärkning (A-G) uppfylls. Så-
ledes skulle det gränsvärde för koldioxidut-

släpp som motsvarar klass B få vara högst 
101-120 g/km. En användning av enbart bok-
stavsbeteckningar är inte möjligt förrän 
grunderna för dessa har harmoniserats inom 
hela EU. Av gränsvärdet för koldioxidutsläpp 
framgår i praktiken även hur mycket energi 
fordonet i fråga förbrukar. Uppgifterna om 
energiförbrukning kan också fås genom att 
multiplicera bränslekonsumtionen med 
bränsletypernas energiinnehåll, vilka anges i 
direktivets bilaga. Enligt detta beräkningssätt 
är således energiförbrukningen både för ben-
sin- och dieseldrivna fordon densamma, oav-
sett skillnader i uppgifter om bränslekonsum-
tion. Uppgifter om energiförbrukningen för 
el-bilar fås direkt av uppgiften om fordonets 
effektivitet (kW/km), och är därmed inte au-
tomatiskt noll även om det inte finns uppgif-
ter om el-bilens bränslekonsumtion. I prakti-
ken antas dock inte el-bilar avge skadliga ut-
släpp. Tilläggsuppgifter om bilars utsläpp 
finns bl.a. på Trafiksäkerhetsverkets webbsi-
da om miljö/EkoAKE (www.trafi.fi). I para-
grafens 2 mom. krävs att anbudsgivaren läm-
nar in de utredningar enligt vilka minimikra-
ven kan uppfyllas.  

5 §. Beaktande av energi- och miljökonse-
kvenser vid jämförelse av anbud. Vid jämfö-
relse av anbud föreslås att energi- och miljö-
konsekvenserna ska beaktas som en del av 
analysen av vad som totalekonomiskt är för-
delaktigast, om det inte på förhand meddelas 
att det anges minimikrav för beaktande av 
miljökonsekvenser. I 2 mom. ska separat spe-
cificeras att den totalekonomiska fördelak-
tigheten ska kunna användas även som ett 
komplement vid beaktandet av konsekven-
serna i sådana fall när minimikrav tillämpas 
för endast t.ex. de skadliga utsläppen. I såda-
na fall ska endast de anbud som uppfyller 
minimikraven jämföras närmare. Paragrafens 
3 mom. grundar sig direkt på direktivet, och 
den beräkningsmodell som finns i dessa mo-
ment ska tillämpas i sådana fall när miljö-
konsekvenserna i anbuden omvandlas till 
penningbelopp för att kunna bedöma den to-
talekonomiska fördelaktigheten. Penningvär-
det på miljökonsekvenserna ska således alltid 
beräknas genom att till priset på anbudet läg-
ga till de kalkylerade miljökostnaderna under 
hela livscykeln för fordonet på det sätt som 
anges i artikel 6 i direktivet och i dess bilaga. 
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Enhetspriserna för de olika utsläppstyperna 
kan enligt förslaget således vara t.o.m. högre 
än de som anges i bilagan, men dock högst 
dubbelt högre i jämförelse med de belopp 
som anges i tabell 3.   

Vid beräkningen av de kalkylerade miljö-
kostnaderna under livscykeln kan man också 
utnyttja kommissionens nättjänst (Clean Ve-
hicle Portal) där jämförelseuppgifter av olika 
fordons utsläpp samt ett särskilt beräknings-
verktyg finns samlat. I Finland tillhandahål-
ler Motiva uppgifter om exempelfall som 
gäller offentlig upphandling. Livscykelkost-
naderna beräknas på basis av uppgifter om 
bränsle, utsläpp och körda kilometer i enlig-
het med bilaga 1 i direktivet. När de kalkyle-
rade miljökostnaderna fastställs används all-
tid livscykeln som grund, oberoende av vil-
ken användningsperiod upphandlingen egent-
ligen gäller. Ett undantag från detta är dock 
det antal kilometer körda med fordonet innan 
upphandlingen och som ska dras av från det 
totala antal kilometer som körts under livs-
cykeln. De kalkylerade kilometrarna under 
fordonets livscykel som har anskaffats ge-
nom leasing-kontrakt för en period på 5 år 
och med vilket det vid tidpunkten för köpet 
har körts 20 000 km, är 200 000—20 000 
km, dvs. 180 000 km, oberoende av om det 
under kontraktsperioden skulle köras endast 
120 000 km med fordonet. Det sätt på vilket 
antalet kilometer under livscykeln fastställs 
står tydligt i strid med direktivets allmänna 
syften eftersom beräkningsvillkoren för ett 
begagnat fordon är mildare än för nya for-
don, även om begagnade fordon kan ha säm-
re egenskaper vad gäller teknik och presta-
tion av nya fordon. Trots denna motstridighet 
har det ansetts vara omöjligt att på nationell 
nivå göra avvikelser från direktivets allmän-
na krav. Exaktare bestämmelser om beräk-
ningsförfarandet stiftas vid behov med stöd 
av det bemyndigande att utfärda förordning 
som ingår i 4 mom. Direktivets beräknings-
modell ger dock nationerna inte mycket spel-
rum att bestämma om beräkningsinnehållet 
eller de parametrar som ska användas. 

6 §. Fastställande av uppgifter om energi-
förbrukning och utsläpp. Utöver de kriterier 
som anges för utsläpp ska den upphandlande 
enheten även fastställa de förfaringssätt ge-
nom vilka uppgifterna kan påvisas i sådana 

fall när fordonets EG-typgodkännande och 
intyg för detta eller registreringsuppgifterna 
inte innehåller dessa uppgifter på grund av 
att det inte är obligatoriskt att fastställa såda-
na uppgifter för fordonskategorin i fråga. De 
sätt som föreslås i direktivet innefattar att ta i 
bruk ett allmänt test för fordon eller att pro-
ducenten tillhandahåller uppgifterna. För att 
garantera enhetligheten bör både förfarande 
och det sätt på vilket testet utförs vara det-
samma för alla fordon. I enlighet med direk-
tivet ska man alltid använda de uppgifter som 
har fåtts genom testet för EG-
typgodkännandet, om det angetts ett test för 
typgodkännande för fordonskategorin i fråga. 
Testet kan, beroende på hurdant fordon som 
upphandlas, utföras även på sådan rengö-
ringsutrustning som monteras i efterhand på 
ett fordon eller en motor. Det föreslås att 
denna bestämmelse tas in i 2 mom. Vanligt-
vis fås uppgifterna om utsläpp i samband 
med typgodkännandet av fordonet. Fordon i 
kategorierna M1 och N1 har de mest täckande 
uppgifterna. Harmoniseringen av uppgifterna 
om CO2-utsläpp när det gäller kategorierna 
N2 och N3 har ännu inte genomförts till alla 
delar. I 3 mom. preciseras dessutom att upp-
gifterna om CO2-utsläpp beräknas enligt den 
s.k. blandade förbrukningen, om inte den 
upphandlande enheten enligt förutsättningar-
na i 3 mom. på förhand angett någon annan 
viktning i enlighet med körprestationerna. 
Om användningsområdet för det fordon som 
ska anskaffas huvudsakligen är stads- eller 
landsvägskörning kan det, med undantag från 
3 mom., vid fastställandet av energiförbruk-
ningen och av de totala koldioxidutsläppen 
läggas större vikt på stads- och lands-
vägskörningens andel i förhållande till det 
antal kilometer som sannolikt körs. De upp-
gifter som gäller användningen av viktning 
samt kilometerförhållandet ska dock i sådana 
fall anges på förhand i anbudsförfrågan eller 
i upphandlingsannonsen. Värdet för blandad 
förbrukning är också en av de grunder som 
används vid fastställandet av bil - och for-
donsskatten. Beroende på användningsända-
målet kan det dock behövas viktning av an-
nat slag. Till exempel hybridbilar förbrukar 
mycket lite vid stadskörning, men skillnaden 
mellan dem och vanliga bilar jämnas ut vid 
landsvägskörning. Distributionstrafiken i 
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stadsområden kan därmed till sin natur vara 
sådan att det bör läggas större vikt på ut-
släppsuppgifterna för stadsområdet, för att i 
praktiken kunna nyttja fordon med ny tekno-
logi och de bränslebesparingar som följer av 
detta. Motsvarande nytta kan även fås i fråga 
om bussar inom stadstrafiken.  

Vid fastställande av utsläpp kan enligt 
4 mom. även egenskaper hos ett särskilt 
bränsle som används i fordonet beaktas, om 
det inte beaktas i uppgiften om fordonets 
CO2-utsläpp eller i någon annan utsläpps-
uppgift. Sådana bränslen som i fråga om dess 
utsläppsverkningar är mera fördelaktiga och 
som inte anges i typgodkännandets uppgifter 
om bränsleförbrukning kan bl.a. vara sådana 
flytande biobränslen med höga blandnings-
förhållanden som härstammar från avfall, el-
ler biogas, om vars användning upphand-
lingskontraktet förpliktar till. Genom olika 
kombinationer av drivkraft och bränslen kan 
man som minimikrav inom ramen för be-
stämmelserna således ange t.o.m. en 0-nivå 
för CO2-utsläpp, för vilken anbudsgivarna 
utan hinder av reglerna ska kunna lägga fram 
olika lösningar på ett teknikneutralt sätt. Ge-
nom rätt val av bränsle kan man påverka 
mängden av partiklar som är skadliga särskilt 
när det gäller luftkvalitet.  

7 §. Rättelseyrkande, ändringssökande och 
påföljder. Den lag som gäller varje enskilt 

upphandlingsförfarande ska på samma sätt 
som på övriga upphandlingsförfaranden alltid 
tillämpas på rättelseyrkande, ändringssökan-
de och påföljder. Syftet med att tillämpning-
en nämns i lagförslaget är att de krav som 
gäller beaktande och försummelse av miljö-
konsekvenser ska kunna bedömas som en del 
av den allmänna verkställigheten av och till-
synen över bestämmelserna om upphandling.   

8 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft så snart som möjligt efter det att den har 
antagits och blivit stadfäst. Lagen ska dock 
inte gälla sådan upphandling vars upphand-
lingsförfaranden inletts innan lagen har trätt i 
kraft. 
 
2  Ikraft trädande 

Tidsfristen för att genomföra direktivet 
gick ut den 4 december 2010. De skyldighe-
ter som följer av direktivet tillämpas delvis 
redan nu i olika upphandlingar. För att säker-
ställa en enhetlig praxis avses lagen träda i 
kraft så snart som möjligt. Den planerade da-
gen för ikraftträdande är den 1 januari 2012. 

 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag  
om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 §  

Syfte och tillämpningsområde 

Genom denna lag genomförs Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/33/EG om 
främjande av rena och energieffektiva väg-
transportfordon.  

Denna lag tillämpas på sådan upphandling 
av motorfordon avsedda för vägtrafik och 
persontransporter utförda med motorfordon 
avsedda för vägtrafik som sker i enlighet 
medlagen om offentlig upphandling 
(348/2007), lagen om upphandling inom sek-
torerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster (349/2007) eller kollektivtrafiklagen 
(869/2009). 

Denna lag tillämpas dock inte på upphand-
ling av fordon som avses i 1 § 5 mom. eller 
2 § i fordonslagen (1090/2002). 
 

2 §  

Motorfordon avsedda för vägtrafik 

I denna lag och i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den avses med motorfordon 
avsedda för vägtrafik fordon i kategori M 
och N, enligt definitionen i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2007/46/EG om fast-
ställande av en ram för godkännande av mo-
torfordon och släpvagnar till dessa fordon 
samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för sådana 
fordon.  
 

3 §  

Beaktande av energi- och miljökonsekvenser  

Vid upphandling som avses i 1 § 2 mom. 
ska åtminstone följande energi- och miljö-
konsekvenser av fordon i drift beaktas:  

1) energiförbrukning, 

2) koldioxidutsläpp,  
3) utsläpp av kväveoxider, kolväten och 

partiklar. 
Vid upphandlingen får dessutom buller och 

lokala verkningar av utsläppen samt andra 
miljökonsekvenser beaktas. 

De jämförelsekriterier och tekniska speci-
fikationer eller parametrar som kommer att 
användas ska meddelas anbudsgivarna på 
förhand.  
 

4 §  

Minimikrav 

De energi- och miljökonsekvenser som av-
ses i 3 § kan beaktas vid upphandlingen ge-
nom att i anbudsförfrågan eller i upphand-
lingsannonsen som en del av upphandlingens 
tekniska uppgifter i form av en teknisk speci-
fikation eller definition ställa sådana krav 
som åtminstone måste uppfyllas när det gäll-
er dessa konsekvenser. Bestämmelser om an-
vändning av miljömärke vid ställande av 
krav finns i 45 § i lagen om offentlig upp-
handling.  

Anbudsgivaren ska till anbudshandlingarna 
bifoga utredningar som anbudsgivaren vill 
åberopa för att påvisa att minimikraven är 
uppfyllda. 
 

5 §  

Beaktande av energi- och miljökonsekvenser 
vid jämförelse av anbud  

Om det varken i anbudsförfrågan eller i 
upphandlingsannonsen anges att energi- och 
miljökonsekvenserna beaktas som minimi-
krav i enlighet med 4 §, ska det i anbudsför-
frågan eller upphandlingsannonsen meddelas 
att konsekvensernas viktning beaktas vid 
jämförelsen av anbud genom att tillämpa to-
talekonomisk fördelaktighet. 
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Energi- och miljökonsekvenserna kan även 
beaktas genom att kombinera poängsätt-
ningsförfarandet enligt 1 mom. med förfa-
randet med minimikrav enligt 4 §. 

Om energi- och miljökonsekvenserna om-
vandlas till penningbelopp för bedömningen 
av den totalekonomiska fördelaktigheten, ska 
detta göras genom att beräkna miljökostna-
derna för ett fordon under hela dess livscykel 
enligt vad som föreskrivs i artikel 6 i det di-
rektiv som nämns i 1 § 1 mom. och i direkti-
vets bilaga.   

Närmare bestämmelser om miljökostnader-
nas beräkningsmetoder och beräkningsenhe-
ter för i 3 mom. avsedda fordon utfärdas vid 
behov genom förordning av kommunika-
tionsministeriet. 
 

6 §  

Fastställande av uppgifter om energiför-
brukning och utsläpp  

Den upphandlande enheten ska använda 
uppgifter som fastställts vid EG-
typgodkännandet, resultaten av allmänt an-
vända testförfaranden eller uppgifter som fås 
av fordonets tillverkare för att enhetligt för 
samtliga anbudsgivare del fastställa de upp-
gifter om energiförbrukning och utsläpp som 
behövs för beräkning av miljökostnaderna.  

Uppgifterna om energiförbrukning och ut-
släpp ska i första hand basera sig på testen 
enligt EG-typgodkännandet, om en sådan test 
krävs för de fordon som är föremål för upp-
handlingen. Om så är fallet, tillämpas fråga 

om energiförbrukning och koldioxidutsläpp 
integrerade värden enligt EG-
typgodkännandet, om inte annat meddelats i 
anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen.   

Vid fastställandet av utsläpp kan på det sätt 
som föreslås i anbudsförfrågan eller upp-
handlingsannonsen beaktas även de minsk-
ningar av koldioxidutsläpp eller skadliga ut-
släpp under livscykeln som beror på en alter-
nativ bränsleråvara eller ett alternativt pro-
duktionssätt, om utsläppsminskningen inte 
har beaktats som en del av fordonets ut-
släppsuppgifter och om man förbinder sig till 
att i de fordon som är föremål för upphand-
lingen använda bränslet i fråga samt förutsatt 
att det även är möjligt att övervaka använd-
ningen av bränslet. 
 

7 § 

Rättelsemedel, ändringssökande och påfölj-
der 

Bestämmelser om rättelsemedel, ändrings-
sökande och påföljder finns i de lagar som 
nämns i 1 § 2 mom. 
 

8 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
Denna lag tillämpas inte på upphandling 

där upphandlingsförfarandet har inletts före 
lagens ikraftträdande. 

————— 
Helsingfors den 28 oktober 2011 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Trafikminister Merja Kyllönen 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


