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17.10.2018 A8-0321/82 

Ändringsförslag  82 

Andrzej Grzyb 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 2009/33/EG 

Artikel 5 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  1b. Fordon som tillverkats av tillverkare 

med bas i tredjeländer, där EU-tillverkare 

inte har tillgång till upphandlingar genom 

offentlig upphandling för köp, hyra eller 

hyrköp av vägtransportfordon, ska inte tas 

med i beräkningen av huruvida de 

minimimål för upphandling som anges i 

tabellerna 4 och 5 i bilagan har uppnåtts. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Ändringsförslag  83 

Andrzej Grzyb 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) En utvidgning av detta direktivs 

tillämpningsområden till att inkludera 

sådant som leasing, hyra och hyrköp av 

fordon samt avtal om kollektivtrafik på 

väg, persontransporter på väg för särskilda 

ändamål, icke reguljära persontransporter 

och uthyrning av bussar med förare samt 

särskilda post- och budtjänster och 

avfallshämtningstjänster säkerställer att 

alla relevanta upphandlingsmetoder 

omfattas. 

(9) En utvidgning av detta direktivs 

tillämpningsområden till att inkludera 

sådant som leasing, hyra och hyrköp av 

fordon samt avtal om kollektivtrafik på 

väg, persontransporter på väg för särskilda 

ändamål, icke reguljära persontransporter 

och uthyrning av bussar med förare samt 

särskilda post- och budtjänster och 

avfallshämtningstjänster säkerställer att 

alla relevanta upphandlingsmetoder 

omfattas. Sanktioner på grund av att 

tröskelvärden inte följs ska inte vara 

tillåtna när de inte kan följas på grund av 

att det inte finns marknadsmässiga och 

tekniskt tillförlitliga fordon enligt 

europeiska standarder eller på grund av 

en för stor efterfrågan på sådana fordon. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Ändringsförslag  84 

Andrzej Grzyb 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10) Nyckelaktörerna förespråkar 

starkt att definitionen av rena fordon ska 

beakta minskningskraven avseende 

växthusgaser och luftföroreningar från 

lätta och tunga fordon. För att säkerställa 

tillräckliga incitament för att främja 

marknadsgenomslag för utsläppssnåla och 

utsläppsfria fordon i unionen bör 

bestämmelserna om offentlig upphandling 

av sådana enligt denna ändring anpassas 

till unionslagstiftningens bestämmelser om 

koldioxidutsläpp från personbilar och 

lätta lastbilar för perioden efter 2020. De 

åtgärder som vidtas i enlighet med det 

ändrade direktivet kommer att bidra till 

uppfyllande av kraven i dessa standarder. 

En mer ambitiös strategi för offentlig 

upphandling kan ge betydande ytterligare 

marknadsstimulans. 

 (10) Det ändrade direktivet bör bidra 

till minskade utsläpp av luftföroreningar 
och växthusgaser från lätta och tunga 

fordon. För att säkerställa tillräckliga 

incitament för att främja 

marknadsgenomslag för utsläppssnåla och 

utsläppsfria fordon i unionen bör 

bestämmelserna om offentlig upphandling 

av sådana enligt denna ändring anpassas 

till unionslagstiftningens bestämmelser. 

Dessutom har det ändrade direktivet 

samma syfte som direktiv 2014/94/EU, 

bl.a. att främja rena vägtransporter. 

Följaktligen bör definitionen av ett rent 

fordon anpassas till bestämmelserna i 

direktiv 2014/94/EU. Denna anpassning 

kommer att skapa långsiktig 

förutsägbarhet och stabilitet i unionens 

lagstiftning och skydda investeringar som 

redan gjorts i infrastruktur för alternativa 

bränslen. Det ändrade direktivet kommer 

också att bidra till ytterligare utbyggnad 

av infrastruktur för alternativa bränslen 

liksom till uppfyllande av kraven i de 

senaste standarderna för utsläpp av 

luftföroreningar och växthusgaser. En 

mer ambitiös strategi för offentlig 

upphandling kan ge betydande ytterligare 

marknadsstimulans. 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Ändringsförslag  85 

Andrzej Grzyb 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – fotnoten efter tabell 4  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

* Fordon med nollutsläpp av avgaser ska 

räknas som ett (1) fordon när det gäller 

bidrag till kravuppfyllnad. Alla andra 

fordon som uppfyller kraven i tabell 2 i 

denna bilaga ska räknas som 0,5 fordon 

när det gäller deras bidrag. 

* Fordon med nollutsläpp av avgaser ska 

räknas som ett (1) fordon när det gäller 

bidrag till kravuppfyllnad. Utsläppssnåla 

fordon och fordon som använder 

naturgas, under förutsättning att de helt 

drivs med biometan, vilket ska visas 

genom ett kontrakt för att upphandla eller 

på annat sätt få tillgång till biometan, ska 

räknas som 0,66 fordon när det gäller 

bidrag till kravuppfyllnad. Alla andra rena 

fordon ska räknas som 0,5 fordon när det 

gäller deras bidrag till kravuppfyllnad. 

Or. en 

 

 


