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KORT BEGRUNDELSE

Det fremgår, at det er vanskeligt at sælge køretøjer, der ikke anvender olieprodukter, navnlig 
fordi optanknings- eller opladningsmuligheder ikke umiddelbart er tilgængelige på nationalt 
og tværnationalt plan. Det er i øjeblikket svært for nye teknologier og nye køretøjer at 
konkurrere på det internationale marked og udgøre en væsentlig markedsandel. I denne 
kontekst skal nærværende direktiv skabe incitamenter for og sende signaler om investeringer i 
udvikling og anvendelse af infrastrukturer for alternative brændstoffer for at fremme 
adgangen for nye markedsdeltagere og øge konkurrencen.

På den ene side skal der træffes foranstaltninger for at sikre energiforsyningen til nye 
køretøjer, som f.eks. elektriske køretøjer. På den anden side medfører en indgriben på 
markedet visse omkostninger for regeringerne og forbrugerne. Desuden er det vigtigt at 
bemærke, at det potentielt vil være ineffektivt og uhensigtsmæssigt at investere i infrastruktur, 
hvis den relevante teknologi endnu ikke står til rådighed eller endnu ikke er blevet afprøvet. 
Navnlig brintdrevne biler synes ikke at være egnede til at blive indført på markedet på 
nuværende tidspunkt.

Ordføreren glæder sig over forsøgene på at anvende infrastrukturer for alternative 
brændstoffer, idet Unionens afhængighed af olie herved stadig kan reduceres. Ordføreren 
understreger, at investeringer primært bør ske i henhold til markedets efterspørgsel og bør 
baseres på et teknologineutralt grundlag. Endvidere er ordføreren overbevist om, at Unionen 
bør stille relevante forsknings- og udviklingsfonde til rådighed for at fremme 
markedsintegrationen af nye teknologier og fremskynde tidspunktet for, hvornår disse er 
parate til at blive anvendt. Herudover mener ordføreren, at EU's indsats for en standardisering 
er afgørende i forbindelse med dette forslag set i lyset af direktivets omfattende 
grænseoverskridende dimension. Endelig er det med henblik på at opfylde EU's CO2-mål for 
2050 vigtigt for det europæiske marked fortsat at indtage en klar førerposition i forbindelse 
med initiativer som dette.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I fastsættelsen af deres nationale 
politikrammer bør medlemsstaterne i 
forbindelse med fremtidige investeringer i 
infrastrukturer for alternative 
brændstoffer tage fuldt hensyn til de 
virkninger, som anvendelsen af disse 
infrastrukturer har på forbrugerne, 



PE514.770v01-00 4/10 PA\941773DA.doc

DA

skatteindtægterne og 
omkostningseffektiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Standarder vedrørende udstyr til 
langsomme og hurtige ladestandere bør 
betragtes som harmoniserede efter deres 
vedtagelse ved fælles aftale som anført i 
bilag III, punkt 1.1 og 1.2, og deres 
offentliggørelse i henhold til nationale 
procedurer. Standarderne bør ajourføres i 
takt med de teknologiske fremskridt samt 
udviklingen af de tekniske 
sikkerhedsforskrifter.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. mindst dobbelt 
så mange som antallet af køretøjer, og at 
10 % af ladestanderne er offentligt 
tilgængelige, særlig i byområderne. Private 
ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 
fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 

(11) Elektricitet er navnlig attraktivt til 
anvendelse i elektriske køretøjer på både to 
og fire hjul i byområder, hvilket kan 
bidrage til forbedret luftkvalitet og 
støjreduktion. Medlemsstaterne bør sikre, 
at der i tilstrækkeligt omfang opstilles 
ladestandere til elektriske køretøjer, dvs. 
mindst dobbelt så mange som antallet af 
køretøjer, og at 10 % af ladestanderne er 
offentligt tilgængelige, særlig i 
byområderne. Private ejere af elektriske 
køretøjer er i høj grad afhængige af, at der 
findes ladestandere på fælles 
parkeringspladser ved f.eks. boligblokke 
og kontor- og forretningsbygninger. De 
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forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

offentlige myndigheder bør fastsætte 
bestemmelser, som hjælper borgerne ved at 
sikre, at entreprenører og ledere af 
byggepladser etablerer en passende 
infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 
elektriske ladestandere.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Brintkøretøjer, herunder tohjulede 
brintkøretøjer, har for øjeblikket en lav 
markedsdækningsgrad, og opbygning af en 
tilstrækkelig infrastruktur med 
brinttankstationer er altafgørende for en 
øget brug af brintkøretøjer.

(17) Brintkøretøjer, herunder tohjulede 
brintkøretøjer, har for øjeblikket en lav 
markedsdækningsgrad, og opbygning af en 
tilstrækkelig infrastruktur med 
brinttankstationer er altafgørende for en 
øget brug af brintkøretøjer på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for brintkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationer for 
motorkøretøjer gør det muligt for 
brintkøretøjer at færdes overalt i landet, 
ligesom der bør etableres et vist antal 
tankstationer i byområderne. Dermed vil 
brintdrevne køretøjer kunne færdes i hele 
Unionen.

(18) Medlemsstaterne bør, når teknologien 
er moden, sørge for opbygning af en 
offentligt tilgængelig infrastruktur for 
brintkøretøjer, hvor afstandene mellem 
tankstationer for motorkøretøjer gør det 
muligt for brintkøretøjer at færdes overalt i 
landet, ligesom der bør etableres et vist 
antal tankstationer i byområderne. Dermed 
vil brintdrevne køretøjer kunne færdes i 
hele Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at sikre og beskytte de 
europæiske industriers konkurrenceevne 
vil den nødvendige EU-finansiering blive 
ydet til yderligere forskning og udvikling 
inden for anvendelsen af infrastrukturer 
for alternative brændstoffer, idet det i 
øjeblikket er tredjelande, der er førende 
inden for anvendelsen af nye teknologier, 
som f.eks. elektriske batterier til elektriske 
køretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter fælles 
foranstaltninger for etablering af en 
infrastruktur for alternative brændstoffer i 
Unionen med det formål at bryde
transportsektorens olieafhængighed, og 
fastsætter minimumskrav til opbygningen 
af en infrastruktur for alternative 
brændstoffer og fælles tekniske 
specifikationer, herunder ladestandere til 
elektriske køretøjer og tankstationer til 
naturgas (LNG og CNG) og brint.

1. Dette direktiv fastsætter fælles 
foranstaltninger for etablering af en 
infrastruktur for alternative brændstoffer i 
Unionen med det formål at mindske
transportsektorens olieafhængighed, og 
fastsætter minimumskrav til opbygningen 
af en infrastruktur for alternative 
brændstoffer og fælles tekniske 
specifikationer, herunder ladestandere til 
elektriske køretøjer og tankstationer til 
naturgas (LNG og CNG) og brint.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
politikramme for udviklingen af markedet 
for alternative brændstoffer og den 
tilhørende infrastruktur, som indeholder de 
oplysninger, der er anført i bilag I, og som 
minimum følgende elementer:
- en vurdering af de alternative 
brændstoffers nuværende status og 
fremtidige udvikling

- en vurdering af i hvilket omfang en 
infrastruktur for alternative brændstoffer 
dækker på tværs af grænserne
- de lovmæssige rammer, der skal støtte 
opbygningen af en infrastruktur for 
alternative brændstoffer

- politiske foranstaltninger, der kan støtte 
gennemførelsen af den nationale 
politikramme
- støtteforanstaltninger til etablering af en 
infrastruktur og fremstilling af alternativ 
brændstofteknologi

- støtte til forskning, teknologiudvikling og 
demonstration

- målsætninger for anvendelse af 
alternative brændstoffer

- det forventede antal køretøjer drevet af 
alternative brændstoffer i 2020

- en vurdering af behovet for LNG-
tankstationer i havne uden for det 
transeuropæiske transportnet, som er 
vigtige for fartøjer, der ikke er involveret i 
transportaktiviteter, navnlig fiskerfartøjer
- samarbejde med andre medlemsstater, 
hvor det er hensigtsmæssigt, jf. stk. 2.

- en vurdering af virkningen af 
anvendelsen af infrastruktur for 
alternative brændstoffer på 
skatteindtægterne og forbrugerne
- en grundig cost-benefit-analyse. 
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Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 opstilles det 
minimumsantal ladestandere til elektriske 
køretøjer, der er anført i tabellen i bilag II.

1. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at der senest den 31. december 2020 
opstilles det minimumsantal ladestandere 
til elektriske køretøjer, der ca. svarer til det 
antal, der er anført i tabellen i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Langsomme ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december 
2015 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.1.

3. Langsomme ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december 
2015 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.1.

Hurtige ladestandere til elektriske køretøjer 
skal senest den 31. december 2017 opfylde 
de tekniske specifikationer, der er fastsat i 
bilag III, punkt 1.2.

Hurtige ladestandere til elektriske køretøjer 
skal senest den 31. december 2017 opfylde 
de tekniske specifikationer, der er fastsat i 
bilag III, punkt 1.2.

Medlemsstaterne sikrer, at det udstyr til 
langsomme og hurtige ladestandere, som er 
fastsat i bilag III, punkt 1.1 og 1.2, er 
tilgængeligt på fair, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår.

Medlemsstaterne bestræber sig på at sikre, 
at det udstyr til langsomme og hurtige 
ladestandere, som er fastsat i bilag III, 
punkt 1.1 og 1.2, er tilgængeligt på fair, 
rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, og 
tillader den nødvendige fleksibilitet for at 
sikre overholdelsen af særlige 
sikkerhedsforskrifter på nationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, bestræber sig 
på at sikre, at et tilstrækkeligt antal 
offentligt tilgængelige tankstationer er til 
rådighed, således at brintdrevne køretøjer 
senest den 31. december 2020 kan færdes i 
hele landet.

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 er anlagt offentligt 
tilgængelige LNG-tankstationer til 
søtransport eller transport ad indre 
vandveje i alle søhavne i det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T).

1. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at der senest den 31. december 2020 
er anlagt offentligt tilgængelige LNG-
tankstationer til søtransport eller transport 
ad indre vandveje i alle søhavne i det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionens rapport skal indeholde 
følgende:

2. Kommissionens rapport skal indeholde 
følgende:

- en vurdering af de foranstaltninger, der er 
truffet af hver enkelt medlemsstat

- en vurdering af de foranstaltninger, der er 
truffet af hver enkelt medlemsstat, 
herunder deres omkostningseffektivitet

- en vurdering af dette direktivs virkning på - en vurdering af dette direktivs virkning på 
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udviklingen af markedet for alternative 
brændstoffer og dets virkning på 
økonomien og miljøet

udviklingen af markedet for alternative 
brændstoffer og dets virkning på 
økonomien og miljøet samt forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Mål 5. Mål

- Nationale mål for 2020 for anvendelse af 
alternative brændstoffer inden for de 
forskellige transportformer (vej, jernbane, 
vand og luft) og den relevante infrastruktur

- Nationale vejledende mål for 2020 for 
anvendelse af alternative brændstoffer 
inden for de forskellige transportformer 
(vej, jernbane, vand og luft) og den 
relevante infrastruktur

- Nationale mål, der fastsættes fra år til år, 
for anvendelse af alternative brændstoffer 
inden for de forskellige transportformer og 
den relevante infrastruktur, med det formål 
at nå de nationale mål for 2020.

Nationale vejledende mål, der fastsættes 
fra år til år, for anvendelse af alternative 
brændstoffer inden for de forskellige 
transportformer og den relevante 
infrastruktur, med det formål at nå de 
nationale mål for 2020.

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Bilag I - punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Økonomisk udvikling og 
markedsudvikling
Årlige rapporteringer om 
kapacitetsforøgelse, kapacitetsudnyttelse, 
direkte og indirekte omkostninger samt 
variationer i skatteindtægterne.

Or. en


