
 

AM\1166483DA.docx  PE624.166v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

17.10.2018 A8-0321/82 

Ændringsforslag  82 

Andrzej Grzyb 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 2009/33/EF 

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1b. Køretøjer, som produceres af 

producenter i tredjelande, hvor Unionens 

producenter ikke har adgang til udbud 

ved offentlige kontrakter til køb, leasing, 

leje eller afbetalingskøb af køretøjer til 

vejtransport, skal ikke medregnes i 

opfyldelsen af minimumsmålene for 

udbud, der er fastsat i tabel 4 og 5 i 

bilaget. 

Or. en 
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Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Udvidelse af direktivets 

anvendelsesområde til at omfatte andre 

former for praksis såsom leasing, leje eller 

afbetalingskøb af køretøjer samt kontrakter 

om offentlig vejtransport, specialiseret 

personbefordring ad vej, persontransport, 

ikke rutekørsel, og udlejning af busser og 

turistbusser med chauffør samt specifik 

postbefordring og kurértjeneste og 

tjenesteydelser i forbindelse med affald 

sikrer, at al relevant udbudspraksis er 

omfattet. 

(9) Udvidelse af direktivets 

anvendelsesområde til at omfatte andre 

former for praksis såsom leasing, leje eller 

afbetalingskøb af køretøjer samt kontrakter 

om offentlig vejtransport, specialiseret 

personbefordring ad vej, persontransport, 

ikke rutekørsel, og udlejning af busser og 

turistbusser med chauffør samt specifik 

postbefordring og kurértjeneste og 

tjenesteydelser i forbindelse med affald 

sikrer, at al relevant udbudspraksis er 

omfattet. Sanktioner på grund af 

manglende overholdelse af 

grænseværdierne bør dog ikke være 

tilladt, hvis de ikke kan overholdes på 

grund af mangel på afsættelige og teknisk 

pålidelige køretøjer i henhold til 

europæiske standarder eller på grund af 

for stor efterspørgsel efter sådanne 

køretøjer. 

Or. en 
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Betænkning A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10) Der er bred støtte fra de vigtigste 

interessenter til en definition af renere 

køretøjer, som tager hensyn til kravene til 
reduktion af emissionerne af drivhusgasser 

og luftforurenende stoffer fra lette og tunge 

køretøjer. For at sikre, at der er 

tilstrækkelige incitamenter til at støtte 

udbredelsen på markedet af køretøjer med 

lave eller ingen emissioner i Unionen, bør 

bestemmelserne om deres offentlige udbud 

i henhold til denne ændring tilpasses 

bestemmelserne i EU-lovgivningen om 

præstationsnormerne for bilers og 

varevognes CO2-emissioner for perioden 

efter 202026. Den indsats, der foretages i 

henhold til det ændrede direktiv, vil 

bidrage til at overholde kravene 

vedrørende disse normer. En mere 

ambitiøs tilgang til offentlige udbud kan 

være en vigtig yderligere 

markedsstimulans. 

 (10) Det ændrede direktiv skal bidrage 
til en reduktion af emissionerne af 

drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra 

lette og tunge køretøjer. For at sikre, at der 

er tilstrækkelige incitamenter til at støtte 

udbredelsen på markedet af køretøjer med 

lave eller ingen emissioner i Unionen, bør 

bestemmelserne om deres offentlige udbud 

i henhold til denne ændring tilpasses 

bestemmelserne i EU-lovgivningen. 

Desuden deler det ændrede direktiv målet 

om bl.a. fremme af renere vejtransport 

med direktiv 2014/94/EU. Heraf følger, at 

definitionen af et renere køretøj bør være 

i overensstemmelse med bestemmelserne i 

direktiv 2014/94/EU. Denne tilpasning vil 

skabe langsigtet forudsigelighed og 

stabilitet i EU-retten og beskytte 

investeringer, der allerede er foretaget i 

infrastruktur for alternative brændstoffer. 
Det ændrede direktiv vil også bidrage til 

etableringen af infrastruktur for 

alternative brændstoffer og køretøjer samt 

til køretøjernes overensstemmelse med 
kravene i de nyeste standarder for 

emissioner af luftforurenende stoffer og 

drivhusgasser. En mere ambitiøs tilgang til 

offentlige udbud kan være en vigtig 

yderligere markedsstimulans. 
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Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Forslag til direktiv 

Bilag I – fodnote efter tabel 4  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

*Køretøjer med ingen 

udstødningsemissioner medregnes som 1 

køretøj, der bidrager til mandatet. Alle 

andre køretøjer, der opfylder kravene i 

tabel 2 i dette bilag, medregnes som 0,5 

køretøj, der bidrager til mandatet.  

*Køretøjer med ingen 

udstødningsemissioner medregnes som 1 

køretøj, der bidrager til mandatet. * 

Lavemissionskøretøjer og køretøjer, der 

anvender naturgas, forudsat at de fuldt ud 

drives af biomethan, hvilket skal 

dokumenteres ved en kontrakt om indkøb 

af biomethan eller et andet middel til at 

anskaffe biomethan, medregnes som 0,66 

køretøj, der bidrager til mandatet. Alle 

andre køretøjer medregnes som 0,5 

køretøj, der bidrager til mandatet. 

Or. en 

 

 


