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KORT BEGRUNDELSE 

Som bekendt er det 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 og sende signaler om investeringer i 

udvikling og etablering 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 etablere infrastruktur for alternative brændstoffer, 

idet Unionens afhængighed af olie herved til stadighed kan reduceres. Ordføreren 

understreger, at investeringer primært bør ske i henhold til efterspørgslen på markedet 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 standardiseringsindsats 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 dagsorden for 

dekarbonisering 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 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Efter høring af interessenter, nationale 

eksperter og anden fagkundskab blev 

elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas 

og flydende gas (LPG) udpeget som de 

vigtigste alternative brændstoffer, der på 

lang sigt vil kunne erstatte olie og bidrage 

til dekarbonisering. 

(4) Efter høring af interessenter, nationale 

eksperter og anden fagkundskab blev 

elektricitet, brint, biobrændstoffer, 

paraffinholdige brændstoffer, naturgas 

(eventuelt skifergas), flydende naturgas 

(LNG) og flydende gas (LPG) udpeget som 

de vigtigste alternative brændstoffer, der på 

lang sigt vil kunne erstatte olie og bidrage 

til dekarbonisering. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En fragmentering af det indre marked 

på grund af ukoordineret markedsføring af 

alternative brændstoffer bør undgås. Derfor 

bør der ved hjælp af koordinerede 

politikrammer for alle medlemsstater 

skabes den langvarige sikkerhed, der er 

nødvendig for private og offentlige 

investeringer i bil- og brændstofteknologi 

og opbygning af infrastrukturen. 

Medlemsstaterne bør derfor indføre 

nationale politikrammer, som angiver 

deres målsætninger, konkrete mål og 

støtteaktioner for udviklingen af markedet 

for alternative brændstoffer, herunder 

etableringen af den nødvendige 

infrastruktur. Medlemsstaterne bør via 

høringer eller etablering af fælles politiske 

rammer samarbejde med de 

omkringliggende medlemsstater på 

regionalt og makroregionalt niveau – 

specielt i tilfælde, hvor der enten er behov 

for, at infrastrukturen for alternative 

brændstoffer dækker på tværs af de 

nationale grænser, eller at der etableres ny 

infrastruktur tæt på nationale grænser. 

Kommissionen bør sikre koordinering af 

disse nationale politikrammer og deres 

(6) En fragmentering af det indre marked 

på grund af ukoordineret markedsføring af 

alternative brændstoffer bør undgås. Derfor 

bør der ved hjælp af koordinerede 

politikrammer for alle medlemsstater 

skabes den langvarige sikkerhed, der er 

nødvendig for private og offentlige 

investeringer i bil- og brændstofteknologi 

og opbygning af infrastrukturen. 

Reguleringen skal give de rette 

incitamenter, bl.a. ved at søge at skabe 

konvergens mellem rammerne. 
Medlemsstaterne bør derfor indføre 

nationale politikrammer, som angiver 

deres målsætninger, konkrete mål og 

støtteaktioner for udviklingen af markedet 

for alternative brændstoffer, herunder 

etableringen af den nødvendige 

infrastruktur. Medlemsstaterne bør via 

høringer eller etablering af fælles politiske 

rammer samarbejde med de 

omkringliggende medlemsstater på 

regionalt og makroregionalt niveau – 

specielt i tilfælde, hvor der enten er behov 

for, at infrastrukturen for alternative 

brændstoffer dækker på tværs af de 

nationale grænser, eller at der etableres ny 
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sammenhæng på EU-plan og sørge for 

regelmæssig evaluering heraf. 

infrastruktur tæt på nationale grænser. En 

koordinering af disse nationale 

politikrammer og deres sammenhæng på 

EU-plan bør sikres, og Kommissionen bør 

undersøge alle metoder og muligheder for 

at fremme infrastrukturen for alternative 

brændstoffer. 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Ved etableringen af de nationale 

politikrammer bør medlemsstaterne tage 

fuldt hensyn til de virkninger, som 

etableringen af infrastruktur for 

alternative brændstoffer kan få for 

forbrugerne og skatteindtægterne, samt til 

omkostningseffektiviteten af fremtidige 

investeringer i etablering af en sådan 

infrastruktur. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Manglen på en ensartet udvikling af 

en infrastruktur for alternative brændstoffer 

i Unionen forhindrer udviklingen af 

stordriftsfordele på udbudssiden og 

mobilitet i hele Unionen på 

efterspørgselssiden. Der er behov for 

opbygning af nye infrastrukturnet især for 

elektricitet, brint og naturgas (LNG og 

CNG). 

(10) Manglen på en ensartet udvikling af 

en infrastruktur for alternative brændstoffer 

i Unionen forhindrer udviklingen af 

stordriftsfordele på udbudssiden og 

mobilitet i hele Unionen på 

efterspørgselssiden. Der er behov for 

opbygning af nye infrastrukturnet især for 

elektricitet, brint og naturgas (LNG og 

CNG). Der henvises til betydningen af 

teknologisk udvikling, demonstration og 

infrastruktur, navnlig for så vidt angår 

brint. 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Standarder vedrørende udstyr til 

almindelige og hurtige ladestandere bør 

betragtes som harmoniserede, når de er 

udarbejdet efter fælles aftale, jf. bilag III, 

punkt 1.1 og 1.2, og de er offentliggjort i 

overensstemmelse med de nationale 

procedurer. Standarderne bør ajourføres i 

takt med de teknologiske fremskridt og 

udviklingen inden for god 

sikkerhedsteknisk praksis. 

 I hele teksten erstattes "langsom" med 

"almindelig". 

Ændringsforslag  6 

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 

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 

(11) Elektricitet fra bæredygtige 

energikilder er navnlig attraktivt til 

anvendelse i elektriske køretøjer, særlig 

dem, der anvendes til kollektiv transport, 

samt eldrevne cykler, scootere og 

motorcykler, i byområder, hvilket kan 

bidrage til forbedret luftkvalitet og 

støjreduktion. Medlemsstaterne bør 

tilstræbe, at der, særlig i byområderne, i 

tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 

til elektriske køretøjer, hvoraf en passende 

del bør være offentligt tilgængelige, under 

hensyntagen til geografiske og 

socioøkonomiske aspekter. 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 

offentlige myndigheder bør fastsætte 

bestemmelser, som hjælper borgerne ved at 

sikre, at entreprenører og ledere af 
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tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere. byggepladser etablerer en passende 

infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 

elektriske ladestandere. 

Ændringsforslag  7 

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. 

Ændringsforslag  8 

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. Dermed vil brintdrevne køretøjer 

kunne færdes i hele Unionen. 

(18) Medlemsstater, der vælger at 

anvende brint inden for transport, bør 

tilstræbe, at der opbygges en offentligt 

tilgængelig infrastruktur for brintkøretøjer, 

efterhånden som teknologien bliver mere 

veletableret, 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. Dette 

ville gore det lettere at færdes med 
brintdrevne køretøjer i hele Unionen. 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a)For at sikre og beskytte europæisk 

industris konkurrenceevne vil den 

nødvendige EU-finansiering blive ydet 
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med henblik på yderligere forskning og 

udvikling inden for etablering af 

infrastruktur for alternative brændstoffer, 

idet det i øjeblikket er tredjelande, der er 

førende inden for anvendelse af nye 

teknologier som f.eks. elektriske batterier 

til elektriske køretøjer. 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Medlemsstaterne bør sørge for 

opbygning af en offentligt tilgængelig 

infrastruktur for forsyning af komprimeret 

naturgas (CNG) til motorkøretøjer, hvor 

afstandene mellem tankstationerne gør det 

muligt for CNG-drevne køretøjer at færdes 

i hele Unionen, ligesom der bør anlægges 

et vist antal tankstationer i byområderne. 

(20) Medlemsstater, der vælger denne 

løsning, bør tilstræbe, at der opbygges en 

offentligt tilgængelig infrastruktur for 

forsyning af komprimeret naturgas (CNG) 

til motorkøretøjer, hvor afstandene mellem 

tankstationerne gør det muligt for CNG-

drevne køretøjer at færdes inden for 

Unionen, ligesom der bør anlægges et vist 

antal tankstationer i byområderne. 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Den stadig større spredning i 

brændstoftyper til motorkøretøjer 

sammenholdt med EU-borgernes voksende 

mobilitet gør det nødvendigt at forsyne 

forbrugerne med klar og letforståelig 

information om, hvorvidt deres køretøj kan 

anvende de forskellige brændstoffer, der 

udbydes på markedet, jf. dog Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/30/EF af 23. april 2009 om ændring 

af direktiv 98/70/EF for så vidt angår 

specifikationerne for benzin, diesel og 

(24) Den stadig større spredning i 

brændstoftyper til motorkøretøjer 

sammenholdt med EU-borgernes voksende 

mobilitet gør det nødvendigt at forsyne 

forbrugerne med klar og letforståelig 

information om, hvorvidt deres køretøj kan 

anvende de forskellige brændstoffer, der 

udbydes på markedet, jf. dog Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/30/EF af 23. april 2009 om ændring 

af direktiv 98/70/EF for så vidt angår 

specifikationerne for benzin, diesel og 
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gasolie og om indførelse af en mekanisme 

for overvågning og reduktion af 

emissionerne af drivhusgasser og om 

ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for 

så vidt angår specifikationerne for 

brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads 

på indre vandveje, og om ophævelse af 

direktiv 93/12/EØF. 

gasolie og om indførelse af en mekanisme 

for overvågning og reduktion af 

emissionerne af drivhusgasser og om 

ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for 

så vidt angår specifikationerne for 

brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads 

på indre vandveje, og om ophævelse af 

direktiv 93/12/EØF. Man bør navnlig 

overveje standardisering på EU-niveau af 

farverne på de slanger og dyser, der 

bruges til levering af brændstof på 

tankstationer. 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) For at sikre, at bestemmelserne i dette 

direktiv tilpasses markedsudviklingen og 

de tekniske fremskridt, bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

delegeres til Kommissionen for så vidt 

angår infrastrukturens karakteristika og 

tilstrækkelige dækning og 

brændstofstandarderne. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau. 

(25) For at sikre, at bestemmelserne i dette 

direktiv tilpasses markedsudviklingen og 

de tekniske fremskridt, bør Kommissionen 

senest den 31. december 2018 forelægge 

en revision af dette direktiv, navnlig for så 

vidt angår de alternative brændstoffer, 

infrastrukturens karakteristika og 

tilstrækkelige dækning og 

brændstofstandarderne. Det er i denne 

forbindelse navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer, herunder på ekspertniveau. 

 

Ændringsforslag  13 

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 

Dette direktiv fastsætter fælles 

foranstaltninger for etablering af en 

infrastruktur for alternative brændstoffer i 

Unionen med det formål at mindske 
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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. 

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. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– syntetiske brændstoffer – syntetiske brændstoffer som f.eks. DME 

Begrundelse 

DME (dimethylether) er et brændstof, der allerede er tilgængeligt på markedet, og som bør 

nævnes særskilt. 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig 

ladestander eller et anlæg, hvor der kan 

foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk 

køretøj. 

2) "Ladestander" en særlig 

parkeringsplads med udstyr til opladning 

af et enkelt køretøj ad gangen (dvs. 

almindelig opladning og/eller hurtig 

opladning og/eller trådløs opladning). 

 I hele teksten erstattes "langsom" med 

"almindelig". 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "Langsom ladestander" en ladestander, 3) "Almindelig ladestander" en 
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hvor et elektrisk køretøj kan oplades 

direkte med en effekt på højst 22 kW. 

ladestander, hvor et elektrisk køretøj kan 

oplades direkte med en effekt på højst 3,7 

kW. 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) "Hurtig ladestander" en ladestander, 

hvor et elektrisk køretøj kan oplades 

direkte med en effekt på over 22 kW. 

4) "Hurtig ladestander" en ladestander, 

hvor et elektrisk køretøj kan oplades 

direkte med en effekt på over 3,7 kW. 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller 

tankstation" en ladestander eller tankstation 

med lige adgang for alle brugere. 

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller 

tankstation" en ladestander eller tankstation 

med lige og interoperabel adgang for alle 

brugere over hele EU ved hjælp af et 

betalingssystem, der er bredt anerkendt i 

hele EU, og som ikke er diskriminerende. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – led 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – krav om støtteforanstaltninger 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – led 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– 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 

– en vurdering af behovet for LNG-

tankstationer i havne uden for det 

transeuropæiske transportnet 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – led 10 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – en vurdering af de virkninger, som 

etableringen af infrastruktur for 

alternative brændstoffer vil få for 

skatteindtægterne og forbrugerne 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – led 10 b (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – en grundig cost-benefit-analyse.  

 

 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 8 med 

henblik på at ændre de i stk. 1 nævnte 

udgår 
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elementer og de oplysninger, der er fastsat 

i bilag I. 

 

Ændringsforslag  24 

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. Hvert andet år bestræber 

medlemsstaterne sig på i deres nationale 

politikrammer at fastsætte et 
minimumsantal ladestandere til elektriske 

køretøjer, der er beregnet på grundlag af 

den eksisterende flåde af elektriske 

køretøjer og den forudsagte vækst i de 

kommende år med henblik på at nå op på 

det antal, der er anført i tabellen i bilag II. 

Bilag II anvendes som retningslinje for 

det antal, som de skal bestræbe sig på at 

opstille senest den 31. december 2020. 

Kommissionen overvåger de årlige 

indregistreringstal for elektriske køretøjer 

i EU og reviderer inden den 1. januar 

2017 antallet af nødvendige ladestandere. 

 (Valget af terminologi vil være 

udslaggivende for tilsvarende artikler i 

hele direktivet.) 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Mindst 10 % af ladestanderne skal 

være offentligt tilgængelige. 

udgår 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 
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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. Almindelige ladestandere til elektriske 

køretøjer skal senest den 31. december 

2017 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 tilstræber, at det udstyr 

til almindelige 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 sørger for 

tilstrækkelig fleksibilitet til at sikre 

overholdelse af særlige 

sikkerhedsforskrifter på nationalt plan. 

 

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 – nr. 1 (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1) For at gøre opladning ved forskellige 

ladestandere mindre kompliceret bør disse 

ladestanderne være forsynet med et 

kombineret vekselstrøms-/jævnstrømsstik. 

Begrundelse 

Et kombineret opladningssystem for elektriske køretøjer muliggør både standardopladning og 

hurtig opladning ved hjælp af køretøjets stik og gør opladningen mindre kompliceret. 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 



 

AD\1007544DA.doc 15/29 PE514.770v03-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Trådløse ladestandere til elektriske 

køretøjer skal senest den 31. december 

2017 opfylde de tekniske specifikationer, 

der er fastsat i bilag III, punkt 1.3. 

Begrundelse 

Dette direktiv bør ikke forhindre udvikling og indførelse af nye opladningsteknologier såsom 

trådløs opladning. 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Alle offentligt tilgængelige ladestandere 

til elektriske køretøjer udstyres med 

intelligente målersystemer, som er 

defineret i artikel 2, stk. 28, i direktiv 

2012/27/EU, og som opfylder kravene i 

nævnte direktivs artikel 9, stk. 2. 

6. Med henblik på opladning ved offentligt 

tilgængelige ladestandere til elektriske 

køretøjer udstyres disse, enten enkeltvist 

eller samlet, med intelligente og 

gennemsigtige målersystemer, som er 

defineret i artikel 2, stk. 28, i direktiv 

2012/27/EU, og som opfylder kravene i 

nævnte direktivs artikel 9, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Bilag I, punkt 1, litra h), og det sidste 

afsnit af bilag I, punkt 2, til direktiv 

2009/72/EF gælder for forbrugsdata og 

målersystemer for ladestandere til 

elektriske køretøjer. 

7. Bilag I, punkt 1, litra h), og det sidste 

afsnit af bilag I, punkt 2, til direktiv 

2009/72/EF gælder for forbrugsdata og 

målersystemer for ladestandere til 

elektriske køretøjer på private forbrugeres 

område. 
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Begrundelse 

Det er ikke påkrævet, at offentlige ladestandere anvender detaljerede 

faktureringsbestemmelser, hvis der er tale om en service til kunderne. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne må ikke forhindre 

brugere af elektriske køretøjer i at købe 

elektricitet fra en hvilken som helst 

elektricitetsleverandør, uanset hvilken 

medlemsstat denne leverandør er 

registreret i. Medlemsstaterne sikrer, at 

forbrugerne har ret til at købe elektricitet 

fra flere leverandører samtidigt, således at 

elektricitet til et elektrisk køretøj kan købes 

separat. 

8. Medlemsstaterne må ikke forhindre 

brugere af elektriske køretøjer i at købe 

elektricitet fra en hvilken som helst 

elektricitetsleverandør, uanset hvilken 

medlemsstat denne leverandør er 

registreret i. Medlemsstaterne sikrer, at 

forbrugerne har ret til at købe elektricitet 

fra flere leverandører samtidigt, således at 

elektricitet til et elektrisk køretøj kan købes 

separat. Medlemsstaterne sikrer, at 

ovenstående ikke medfører særlige 

tilslutningsgebyrer eller krav om en 

separat fysisk elforbindelse. 

Begrundelse 

For at åbne op for nye markeder for elektriske køretøjer og støtte uafhængige 

tjenesteudbydere er det vigtigt at sikre, at ingen reguleringsmæssige hindringer bremser en 

separat elforsyning til elektriske køretøjer. 

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. Medlemsstaterne sikrer, at de priser, 

der opkræves ved de offentligt tilgængelige 

ladestandere, er rimelige og ikke omfatter 

ekstragebyrer eller uoverkommelige 

afgifter for genopladning af elektriske 

køretøjer for brugere, der ikke har indgået 

10. Medlemsstaterne sikrer, at de priser, 

der opkræves ved de offentligt tilgængelige 

ladestandere, er gennemsigtige og 

rimelige. Prisreduktioner for brugere af 

elektriske køretøjer, der har indgået 

kontrakt med den pågældende ladestanders 
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kontrakt med den pågældende ladestanders 

operatør. 

operatør, skal være tydeligt angivet. 

Begrundelse 

For at sikre den størst mulige forbrugervenlighed skal forbrugeroplysningerne være klart 

synlige. 

 

Ændringsforslag  33 

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, der i deres nationale 

politikrammer, jf. artikel 3, vælger at 

etablere brinttankstationer, tilstræber, at et 

tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 

tankstationer er til rådighed, særlig i 

byområder, således at brintdrevne 

køretøjer senest den 31. december 2020 

kan færdes i tilstrækkeligt omfang, 

forudsat at det er økonomisk rentabelt at 

drive de pågældende tankstationer. 

 

 

Ændringsforslag  34 

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 tilstræber, 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). 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 
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Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. LNG-tankstationer til søtransport eller 

transport ad indre vandveje skal senest den 

31. december 2015 opfylde de tekniske 

specifikationer, der er fastsat i bilag III, 

punkt 3.1. 

4. LNG-tankstationer til søtransport eller 

transport ad indre vandveje samt de 

nødvendige tilknyttede faciliteter (såsom 

lagertanke, pontoner osv.) skal senest den 

31. december 2015 opfylde de tekniske 

specifikationer, der er fastsat i bilag III, 

punkt 3.1. 

 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne sikrer, at et 

tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 

tankstationer er til rådighed med 

maksimale afstande på 150 km, således at 

CNG-drevne køretøjer senest den 

31. december 2020 vil kunne færdes i hele 

Unionen. 

6. Medlemsstaterne tilstræber, at et 

minimumsantal ladestandere til elektriske 

køretøjer er opstillet senest den 

31. december 2020, forudsat at det er 

økonomisk rentabelt at drive disse. 

 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 6a 

 Forsyning af flydende gas til transport 

 Medlemsstaterne sikrer, at et 

tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 

tankstationer er til rådighed med 

maksimale afstande på 150 km, således at 

LPG-køretøjer senest den 31. december 

2020 vil kunne færdes i hele landet. I 

stater, hvor LPG allerede er indført, bør 
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det tilstræbes at sørge for fuld dækning på 

motorvejstankstationer. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at det berører anvendelsen af 

direktiv 2009/30/EF, sikrer 

medlemsstaterne, at relevant, klar og enkel 

information om, hvilke brændstoffer på 

markedet der kan bruges i hvilke køretøjer, 

er tilgængelig: 

1. Uden at det berører anvendelsen af 

direktiv 2009/30/EF, sikrer 

medlemsstaterne, at relevant, klar og enkel 

information om specifikationerne og om, 

hvilke brændstoffer på markedet der kan 

bruges i hvilke køretøjer, er tilgængelig: 

Begrundelse 

Kun en klar forståelse af alle informationer om de alternative brændstoffer gør det lettere for 

forbrugerne at foretage en vurdering og fremmer samtidig accepten af elektriske køretøjer. 

 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) på køretøjerne. Dette krav gælder for 

alle nye køretøjer, som bliver solgt i 

medlemsstaterne fra den [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden] og for alle andre 

køretøjer, der er registreret i 

medlemsstaterne fra datoen for den første 

tekniske kontrol af køretøjerne efter den 

[datoen for dette direktivs ikrafttræden]. 

c) på køretøjerne. Dette krav gælder for 

alle nye køretøjer, som bliver solgt i 

medlemsstaterne fra den [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden] og for alle andre 

køretøjer, der er registreret i 

medlemsstaterne fra datoen for den næste 

tekniske kontrol af køretøjerne efter den 

[datoen for dette direktivs ikrafttræden]. 

 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Efter gennemførelsen af dette direktiv 

og uden, at det berører den relevante EU-

lovgivning, forelægger Kommissionen et 

forslag om, at brændstofleverandører skal 

standardisere farverne på de slanger og 

dyser, der bruges til levering af brændstof 

på tankstationer i hele Unionen.  

Begrundelse 

Vedtagelse af fælles farver for levering af brændstoffer over hele Unionen vil forbedre 

forbrugernes bevidsthed om og forståelse af de forskellige brændstoffer, der er til rådighed. 

 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen kan vedtage 

gennemførselsretsakter, som specificerer, 

hvor ovennævnte oplysninger skal 

placeres på køretøjet, og deres grafiske 

udtryk, så der sikres ensartethed over hele 

Unionen. I tilfælde, hvor der ikke findes 

europæiske standarder for 

brændstofmærkning, eller disse ikke er 

hensigtsmæssige som grundlag for at nå 

direktivets mål, kan Kommissionen 

vedtage gennemførelsesretsakter, der 

fastsætter parametre for 

brændstofmærkning for brændstoffer, der 

markedsføres i Unionen, og som ifølge 

Kommissionens vurdering udgør 1 % af 

det samlede salg i mere end en 

medlemsstat. 

4. I tilfælde, hvor der ikke findes 

europæiske standarder for 

brændstofmærkning, eller disse ikke er 

hensigtsmæssige som grundlag for at nå 

direktivets mål, kan Kommissionen 

vedtage gennemførelsesretsakter, der 

fastsætter parametre for 

brændstofmærkning for brændstoffer, der 

markedsføres i Unionen, og som ifølge 

Kommissionens vurdering udgør 1 % af 

det samlede salg i mere end en 

medlemsstat. 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 
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Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 3-6, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4-6, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode. 

 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 3-6 omhandlede delegation 

af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af de 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 4-6 omhandlede delegation 

af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af de 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 3-6 træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4-6 træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 
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ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med tre måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med tre måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionens rapport skal indeholde 

følgende: 

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 udviklingen af markedet for alternative 

brændstoffer og dets virkning på 

økonomien og miljøet 

– en vurdering af dette direktivs virkning 

på udviklingen af markedet for alternative 

brændstoffer og dets virkning på 

økonomien, miljøet og forbrugerne 

– oplysninger om de tekniske fremskridt og 

udviklingen af markedet for de alternative 

brændstoffer, der er omfattet af dette 

direktiv, og af alle andre alternative 

brændstoffer.  

– oplysninger om de tekniske fremskridt og 

udviklingen af markedet for de alternative 

brændstoffer, der er omfattet af dette 

direktiv, og af alle andre alternative 

brændstoffer.  

Kommissionen kan foreslå passende 

foranstaltninger. 

Kommissionen kan foreslå passende 

foranstaltninger. 

Kommissionens rapport skal vurdere de 

krav og tidsfrister, der er fastsat i dette 

direktiv for opbygning af infrastrukturen 

og implementering af specifikationer, ud 

fra den tekniske og økonomiske udvikling 

samt markedsudviklingen inden for de 

pågældende alternative brændstoffer, og 

om fornødent ledsages rapporten af et 

lovforslag. 

Kommissionens rapport skal vurdere de 

krav og tidsfrister, der er fastsat i dette 

direktiv for opbygning af infrastrukturen 

og implementering af specifikationer, ud 

fra den tekniske og økonomiske udvikling 

samt markedsudviklingen inden for de 

pågældende alternative brændstoffer, og 

om fornødent ledsages rapporten af et 

lovforslag. 

 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Lovrammen skal bestå af foranstaltninger, 

der støtter opbygningen af en infrastruktur 

for alternative brændstoffer, såsom 

byggetilladelser, parkeringstilladelser, 

certificering af virksomhedernes 

miljøresultater samt koncessioner til 

tankstationer. 

Lovrammen skal bestå af foranstaltninger, 

der støtter opbygningen af en infrastruktur 

for alternative brændstoffer, såsom 

byggetilladelser, parkeringstilladelser, 

certificering af virksomhedernes 

miljøresultater samt koncessioner til 

tankstationer. Med henblik på at sikre, at 

en ansøgning fra en leverandør af 

alternative brændstoffer, der ønsker at 

komme ind på markedet, godkendes inden 

for tre måneder efter fremsendelsen af 

ansøgningen, skal den 

reguleringsmæssige ramme indeholde 

oplysninger om de gældende tekniske og 

administrative procedurer, personale, 

metodologi og lovgivning for at undgå 

bureaukrati- og lovgivningsrelaterede 

forsinkelser. 

 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Foranstaltningerne skal som minimum 

omfatte følgende elementer: 

Foranstaltningerne tager udgangspunkt i 

følgende elementer: 

 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Mål 5. Mål 

– Nationale mål for 2020 for anvendelse af 

alternative brændstoffer inden for de 

forskellige transportformer (vej, jernbane, 

– Nationale vejledende værdier, der 

tilstræbes nået senest i 2020, for 

anvendelse af alternative brændstoffer 
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vand og luft) og den relevante infrastruktur  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. 
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Forslag til direktiv 

Bilag II – tabel – overskrift 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Antal ladestandere for elektriske køretøjer, 

som hver medlemsstat som minimum skal 

opstille 

Vejledende antal ladestandere for 

elektriske køretøjer, som hver medlemsstat 

skal opstille 
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Forslag til direktiv 

Bilag III – punkt 1.1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.1. Langsomme ladestandere til elektriske 

køretøjer 

1.1. Almindelige ladestandere til elektriske 

køretøjer 
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Forslag til direktiv 

Bilag III – punkt 1.1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Langsomme vekselstrøms-ladestandere til 

elektriske køretøjer skal af hensyn til 

interoperabiliteten udstyres med Type 

Almindelige vekselstrøms-ladestandere til 

elektriske køretøjer skal af hensyn til 

interoperabiliteten udstyres med Type 
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2-stik som beskrevet i standarden 

EN62196-2:2012. 

2-stikkontakter som beskrevet i standarden 

EN62196-2:2012 og de dertil knyttede 

opdateringer. 

 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Bilag III – punkt 1.1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Almindelige vekselstrøms-ladestandere til 

elektriske køretøjer skal af hensyn til 

interoperabiliteten udstyres med primære 

anordninger til trådløs overførsel af strøm 

som beskrevet i IEC/TS 61980-3, som 

vedtages i 2014.  

 (Valget af terminologi vil blive overført på 

hele forslaget til retsakt.) 

Begrundelse 

Dette direktiv bør ikke forhindre udvikling og indførelse af nye genopladningsteknologier 

såsom trådløs opladning. 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Bilag III – punkt 1.2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.2. Hurtige ladestandere til elektriske 

køretøjer 

1.2. Hurtige ladestandere til elektriske 

køretøjer på over 22 kW 
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Forslag til direktiv 

Bilag III – punkt 1.2 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hurtige vekselstrøms-ladestandere til 

elektriske køretøjer skal af hensyn til 

interoperabiliteten udstyres med Type 

2-stikforbindelser som beskrevet i 

standarden EN62196-2:2012. 

Hurtige vekselstrøms-ladestandere til 

køretøjer skal af hensyn til 

interoperabiliteten udstyres med vedføjede 

kabler til Type 2-stikforbindelser som 

beskrevet i standarden EN62196-2:2012 og 

de dertil knyttede opdateringer. 
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Forslag til direktiv 

Bilag III – punkt 1.2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hurtige jævnstrøms-ladestandere til 

elektriske køretøjer skal af hensyn til 

interoperabiliteten udstyres med Combo 2-

stikforbindelser som beskrevet i den 

relevante EN-standard, som vedtages i 

2014. 

Hurtige jævnstrøms-ladestandere til 

elektriske køretøjer skal af hensyn til 

interoperabiliteten udstyres med multi-

standard-opladestik til brug for både 

"CHAdeMO"- og Combo 2-

stikforbindelser som beskrevet i den 

relevante EN-standard, som vedtages i 

2014. 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at fremtidige standarder er teknologineutrale og kompatible med udviklingen 

på markedet, dvs. svarer til de elektriske køretøjer, der fremstilles og anvendes i EU. 
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Forslag til direktiv 

Bilag III – punkt 3.1 – afsnit 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

LNG-tankstationer til søgående fartøjer 

skal opfylde de relevante EN-standarder, 

som vedtages i 2014. 

LNG-tankstationer til søgående fartøjer 

skal opfylde de relevante EN-standarder, 

som vedtages i overensstemmelse med de 

relevante IMO- og ISO-bestemmelser og 

-standarder i 2014. Medlemsstaterne skal 

samordne deres foranstaltninger for i 
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fællesskab at støtte, at IMO og ISO 

hurtigst muligt udvikler sådanne 

standarder. 
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