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KORT BEGRUNDELSE

Mange europæiske byer kæmper stadig med dårlig luftkvalitet trods en stor indsats for at 
formindske emissionerne af forurenende stoffer, som er skadelige for miljøet og menneskers 
helbred. Vejtransportsektoren er en nøglesektor med hensyn til at begrænse emissionerne af 
forurenende stoffer og det store energiforbrug, idet den er ansvarlig for 26 % af det samlede 
energiforbrug og er skyld i 24 % af de samlede CO2-emissioner. Der er gode muligheder for 
at formindske køretøjsemissionerne. For øjeblikket er de teknologier, der skal benyttes hertil, 
dog for dyre.

Kommissionen foreslår i dette forslag, at der udvikles et marked for køretøjer, der er mindre 
forurenende og mere energieffektive, ved at forpligte offentlige institutioner til at afsætte en 
minimumsandel på 25 % af deres årlige indkøb af tunge erhvervskøretøjer til "renere 
køretøjer" (dvs. køretøjer, der opfylder præstationsstandarden for et mere miljøvenligt køretøj 
(EEV)). Dette vil betyde, at der årligt vil blive købt eller lejet mindst 4000 "renere" busser og 
8000 "renere" lastbiler.

Ordføreren påskønner Kommissionens forslag. Den europæiske bilindustri præges af 
masseproduktion, og regeringerne kan spille en væsentlig rolle som "launching customers" og 
på denne måde skabe et marked af passende størrelse med de nødvendige stordriftsfordele. 
Disse foranstaltninger kan måske også fremme de renere køretøjers profil og synlighed hos 
virksomheder og offentligheden. Der er brug for en indsats på fællesskabsplan, eftersom 
nationale indgreb vil medføre risiko for fragmentering af det indre marked og udvikling af 
forskellige miniserier af køretøjer, der opfylder nationale krav. 

Ordføreren mener, at den valgte målsætning på 25 % er et godt og hensigtsmæssigt 
kompromis mellem på den ene side forbedring af luftkvaliteten og udvikling af markedet og 
på den anden side overkommelige ekstra investeringsomkostninger og massemarkedsvilkår. 
Set med ordførerens øjne er det et hensigtsmæssigt valg, at Kommissionen har besluttet i 
begyndelsen at rette forslaget mod markedet for tunge erhvervskøretøjer (herunder busser og 
de fleste erhvervskøretøjer såsom renovationsvogne), hvor andelen af offentlige indkøb er 
forholdsvis høj (ca. en tredjedel). Endelig støtter ordføreren det valg, der fremlægges i 
forslaget med hensyn til en teknologineutral og præstationsorienteret fremgangsmåde. Denne 
fremgangsmåde opfordrer til innovation og markedsorienterede løsninger og sikrer 
erhvervslivet en vis fleksibilitet til at tilpasse sig til den tekniske og økonomiske udvikling. 
Ordføreren beklager dog, at der ikke pålægges nogen "renere" standard for energieffektivitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om 
fremme af anvendelsen af biobrændstoffer 
og andre fornyelige brændstoffer til 
transport1 fastsætter to nationale mål, 
henholdsvis 2 % i 2005 og 5,7 % i 2010, for 
markedsføring af biobrændstoffer.
__________
1 EUT L 123 af 17.5.2003, s. 42.

Begrundelse

Der bør være en henvisning til de retsakter til fremme af brugen af renere brændstoffer i 
transportsektoren, som allerede findes.

Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) Der bør benyttes præstationsstandarder 
for at fremme renere køretøjer. Der er fastsat 
en standard for mere miljøvenligt køretøj 
(EEV) i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/55/EF af 28. september 2005 
om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra motorer 
med kompressionstænding til fremdrift af 
køretøjer og emission af forurenende 
luftarter fra køretøjsmotorer med styret 
tænding, som benytter naturgas eller autogas 
(LPG) som brændstof, for så vidt angår 
køretøjer over 3,5 ton. Denne standard synes 
i dag at være den, der er bedst egnet som 
definition på et renere køretøj i dette 
direktiv. Der bør dog være mulighed for at 
ændre denne definition i takt med den 
seneste tekniske udvikling.

(8) Der bør benyttes præstationsstandarder 
for at fremme renere køretøjer. Der er fastsat 
en standard for mere miljøvenligt køretøj 
(EEV) i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/55/EF af 28. september 2005 
om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra motorer 
med kompressionstænding til fremdrift af 
køretøjer og emission af forurenende 
luftarter fra køretøjsmotorer med styret 
tænding, som benytter naturgas eller autogas 
(LPG) som brændstof, for så vidt angår 
køretøjer over 3,5 ton. Denne standard synes 
i dag at være den, der er bedst egnet som 
definition på et renere køretøj i dette 
direktiv. Der bør dog være mulighed for at 
ændre denne definition i takt med den 
seneste tekniske udvikling og for at indføje 
energieffektive standarder.
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Begrundelse

I den eksisterende definition af mere miljøvenligt køretøj (EEV) er der ingen bestemmelser 
med hensyn til energieffektivitet. Et af dette direktivs målsætninger er imidlertid at begrænse 
det samlede energiforbrug for vejtransportkøretøjer. Derfor bør der i en eventuel ændring af 
definitionen af EEV indføjes standarder for energieffektivitet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 9

(9) Køretøjer, der har lavt brændstofforbrug 
eller benytter alternative brændstoffer, 
herunder biobrændstoffer, naturgas, LPG og 
brint, og andre teknologier, herunder 
elektriske og hybride systemer, kan være 
med til at nedbringe emissioner og 
forurening.

(9) Køretøjer, der har lavt brændstofforbrug 
eller benytter alternative brændstoffer, 
herunder biobrændstoffer, naturgas, LPG og 
brint, og andre teknologier, herunder 
elektriske og hybride systemer, kan være 
med til at nedbringe emissioner og 
forurening og til at forbedre luftkvaliteten i 
byområderne.

Begrundelse

I direktivet er der ingen henvisninger til luftkvaliteten i byområderne - et problem, som renere 
transport kan være med til at forbedre.

Ændringsforslag 4
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Ved at fastsætte præcise 
specifikationer for benzin og diesel 
begrænser Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie1 utilsigtet
en øget anvendelse af biobrændstoffer, og
det bør derfor revideres.
________
1 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. Direktiv 
senest ændret ved forordning (EF) nr. 
1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Begrundelse

Brændstofkvalitetsdirektivet fastsætter af miljø- og sundhedsmæssige årsager specifikationer
for benzin og diesel, f.eks. grænser for indholdet af ethanol, æter og andre oxygenater i 
benzin. Direktivet begrænser også damptrykket i benzin. I standard EN590 er der af tekniske 
årsager fastsat yderligere begrænsninger, og det fremgår, at diesel højst må indeholde 5 %
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biodiesel i volumen. Disse kvantitative begrænsninger indsnævrer mulighederne for en øget 
anvendelse af biobrændstoffer og bør derfor revideres.

Ændringsforslag 5
Betragtning 10

(10) En forpligtelse til at foretage offentlige 
indkøb af renere køretøjer burde medvirke til 
at formindske forureningen og 
energiforbruget og fremme en hurtigere 
markedsføring af de køretøjsteknologier, der 
benyttes hertil.

(10) En forpligtelse til at foretage offentlige 
indkøb af renere køretøjer burde medvirke til 
at formindske forureningen og 
energiforbruget og fremme en hurtigere 
markedsføring af de køretøjsteknologier, der 
benyttes hertil. Det ønskes, at 
medlemsstaterne for at garantere en sikker 
energiforsyning og en højere 
miljøpræstation sætter fokus på offentlige 
indkøb af renere køretøjer, der anvender 
alternative brændstoffer og teknologier, 
navnlig biobrændstoffer, brint og elektriske 
eller hybride systemer.

Begrundelse

Selv om direktivet er teknologineutralt, er det vigtigt, at medlemsstaterne sætter fokus på 
fremme af alternative brændstoffer og teknologier.

Ændringsforslag 6
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Samtidig bør der ydes støtte til 
udvikling af nye køretøjsteknologier og 
alternative brændstoffer fra Fællesskabets
og nationale F&U-midler og gennem 
strukturfondene.

Begrundelse
Skabelsen af et marked ved at styrke efterspørgslen bør ledsages af tiltag til fremme af 
forskning, teknologisk innovation og markedsføring. Dette kræver offentlig støtte både på EU-
plan og nationalt plan. Strukturfondene har for nylig sat fokus på innovation, hvilket kunne
udnyttes mere i denne henseende.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, stk. 1

1. Definitionen på renere køretøj i artikel 2, 1. Definitionen på renere køretøj i artikel 2, 
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litra b), kan tilpasses til den teknologiske 
udvikling efter proceduren i artikel 6, stk. 2.

litra b), kan tilpasses til den teknologiske 
udvikling efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Begrundelse

Rettelse af teknisk fejl.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen bør sikre, at relevante 
oplysninger om alle påtænkte 
foranstaltninger gøres tilgængelige for de 
involverede parter i god tid.

Begrundelse

Kommissionen og udvalget bør med henblik på at udnytte den viden og erfaring, som 
industrien og ngo'er har, tilstræbe en vedvarende dialog, formidling af oplysninger og 
løbende høring af de involverede parter.

Ændringsforslag 9
Artikel 6, stk. 2, afsnit 2

Senest tre år efter datoen i artikel 7, stk. 1, 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
direktivets anvendelse og om, hvad de 
enkelte medlemsstater har gjort for at 
indkøbe "renere" køretøjer med en vægt 
under 3,5 ton. Rapporten skal bedømme 
direktivets virkninger, medlemsstaternes 
indberetninger og behovet for yderligere 
foranstaltninger og skal om nødvendigt 
fremsætte forslag, ikke mindst om at udvide 
forpligtelsen til at foretage offentlige indkøb 
af renere køretøjer til at omfatte personbiler 
og lette erhvervskøretøjer under 3,5 ton.

Senest to år efter datoen i artikel 7, stk. 1, 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
direktivets anvendelse og om, hvad de 
enkelte medlemsstater har gjort for at 
indkøbe "renere" køretøjer med en vægt 
under 3,5 ton. Rapporten skal bedømme 
direktivets virkninger, medlemsstaternes 
indberetninger og behovet for yderligere 
foranstaltninger og skal om nødvendigt 
fremsætte forslag, ikke mindst om at udvide 
forpligtelsen til at foretage offentlige indkøb 
af renere køretøjer til at omfatte personbiler 
og lette erhvervskøretøjer under 3,5 ton.

Begrundelse

Større forudsigelighed med hensyn til fremtidige reguleringer er for bilindustrien med dens 
langsigtede investeringer og planlægningsaktiviteter af stor vigtighed. Industrien har behov 
for tid til at foretage vel planlagte og rentable investeringer i udvikling og fabrikation. Dette 
var ligeledes en af de væsentligste anbefalinger fra arbejdsgruppen på højt plan CARS21. 
Derfor bør Kommissionen så hurtigt som muligt vurdere behovet for yderligere 
foranstaltninger. 
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