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KORT BEGRUNDELSE

Vejtransport i byerne og klimaændringer
Klimaændringerne påvirker den enkelte europæer hver eneste dag. EU har forpligtet sig til 
inden 2020 at reducere emissionerne af drivhusgas med 20 %, at øge sin energieffektivitet 
med 20 % og at nå frem til at anvende vedvarende energi til at dække mindst 20 % af EU's 
samlede energiforbrug.

I EU er vejtransporten ansvarlig for 26 % af det samlede energiforbrug og 24 % af CO2-
emissionerne. Transport i byerne er ansvarlig for 40 % af CO2-emissionerne fra vejtransport 
og op til 70 % af andre forurenende stoffer. Selv om transport er en vigtig bidragyder til 
vækst, er den også en omkostning for samfundet.

Forslagets indhold

Det nye forslag erstatter Kommissionens oprindelige forslag, som Parlamentet i 2006 
forkastede på udvalgsniveau2. Det nye forslag er baseret på en ny teknologisk strategi, som 
ifølge Kommissionen er neutral. Den kontroversielle bestemmelse om, at offentlige organer 
skulle købe en vis kvote af rene køretøjer, fastsat til en tærskelværdi på 25 %, er blevet fjernet 
fra forslaget.

Kommissionen introducerer en harmoniseret og økonomisk målelig metode til indkøb af 
renere og mere energieffektive køretøjer til offentlig transport. Omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden skal indgå som et tildelingskriterium ved alle indkøb af vejtransportkøretøjer, 
som foretages af offentlige myndigheder og operatører, der ifølge en kontrakt med en 
offentlig myndighed udfører transportydelser. Det antal kilometer, et køretøj kan køre i sin 
levetid, skal bygge på de tekniske specifikationer, og hvis der ikke findes sådanne, fastsætter 
Kommissionen et antal kilometer, som køretøjet skal kunne køre i sin levetid.

Det grønne tildelingskriterium kan indledningsvis indføres på frivillig basis, men skal gøres 
obligatorisk senest i 2012.

Den ønskede effekt af forslaget er at sænke omkostningerne til renere og mere energieffektive 
køretøjer ved, at der produceres en kritisk masse af køretøjer på det grønne marked. Den 
eksisterende lovgivning (Euro-standarder for emissioner fra køretøjer) kan indgå i 
tildelingskriterierne.

Den obligatoriske anvendelse af kriterier for indkøb af renere og mere energieffektive 
køretøjer udelukker ikke andre relevante kriterier og gør det også muligt at eftermontere 
opgraderet miljøteknologi i eksisterende køretøjer.

                                               
1 Transport- og Turismeudvalget forkastede udkastet til udtalelse, og som følge heraf blev der ikke fremsendt 
nogen udtalelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Sidstnævnte forkastede forslaget.
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Der foreligger ikke en fuldkommen konsekvensanalyse i forbindelse med forslaget, men 
Kommissionen anslår, at offentlige myndigheders indkøb udgør 16 % af EU's BNP (ca. 1 500 
mia. euro) med et årligt indkøb af 110 000 personbiler, 110 000 lette erhvervskøretøjer, 
35 000 lastbiler og 17 000 busser til EU. 

Den rådgivende ordførers forslag

Den foreslåede metode skal være et nyttigt værktøj for de nationale, regionale og lokale 
myndigheder og hjælpe dem med at træffe den mest intelligente beslutning, når det gælder 
mobiliteten i byområder, under hensyn til miljøet. Renere køretøjer og intelligente biler er 
dyrere i dag. Hvad angår indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer, bør de 
ordregivende myndigheder tage både minimumsomkostningskriteriet og "det grønne 
tildelingskriterium" i betragtning.

Den rådgivende ordfører mener, at følgende kræves, for at direktivets mål kan opfyldes:
 Medlemsstaterne skal informere alle nationale, regionale og lokale ordregivende 

myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om 
det "grønne" kriterium for køb af sådanne køretøjer, når operatører, der er i besiddelse 
af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, 
indkøber sådanne køretøjer, for derved at fremme renere og mere energieffektive 
køretøjer. Den ordregivende myndighed kan kræve testresultater for særlige 
trafikforhold og lastekapacitet.

 Medlemsstaterne skal udveksle informationer vedrørende offentlige grønne indkøb 
og finansieringen heraf. Disse informationer bør omfatte, men ikke være begrænset til 
strukturfondene, samhørighedsfondene, JESSICA, det 7. rammeprogram for forskning, 
stats- eller fællesskabsstøtte samt nationale eller europæiske tilskud og lån.
Medlemsstaterne vil kunne bruge de europæiske finansielle instrumenter til at forbedre 
mobiliteten og luftkvaliteten i byerne bedre.

 Konkurrencedygtige priser bør fremmes, så prisforskellen mellem et rent og 
energieffektivt køretøj og et traditionelt køretøj ikke er til ugunst for markedet for grønne 
køretøjer.

 Kommissionen bør oprette et fælles europæisk websted og en database, som indeholder 
al gældende lovgivning og alle offentlige udbud, som fremmer renere og mere 
energieffektive vejtransportkøretøjer, og de relevante finansielle instrumenter.

 En fælles europæisk mærkning til fremme af indkøb af grønne køretøjer bør benyttes af 
lokale, regionale og nationale myndigheder.

 Medlemsstaterne og Kommissionen skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 
tage hensyn til mobiliteten i byerne og for at fremme renere og mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer inden for rammerne af den strategiske opfølgning og 
midtvejsrevision af de nationale strategiske referencerammer og de nationale og regionale 
operationelle programmer som defineret i forordning (EF) nr. 1083/2006. CIVITAS og 
programmet Intelligent Energi – Europa bør fortsat støttes.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Medlemsstaterne bør informere 
nationale, regionale og lokale 
ordregivende myndigheder og 
ordregivere, som udfører offentlig 
personbefordring i henhold til en licens, 
tilladelse eller godkendelse, der er udstedt 
af en offentlig myndighed, om de 
bestemmelser, som vedrører indkøb af 
renere og mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer.

Begrundelse

Det er vigtigt at give de ordregivende myndigheder alle relevante informationer som led i 
forberedelsen af deres indkøb, da det "grønne" tildelingskriterium vil være nyt, i tillæg til 
bestemmelserne i direktiv 2004/17 og 2004/18 og de ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, skulle de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger.

11. Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, skulle de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger. Virksomheder bør
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opmuntres til at fremme 
konkurrencedygtige priser, så 
prisforskellen mellem et renere og mere 
energieffektivt køretøj og et traditionelt 
køretøj ikke er til ugunst for markedet for 
grønne køretøjer.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den industrielle sektor gør en indsats for at fremstille renere køretøjer 
for at kunne udnytte stordriftsfordele til at opnå konkurrencedygtige priser.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, skulle de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger.

(11) Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, skulle de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger og sikre, at de 
infrastrukturer, der er nødvendige for 
forsyningen med hensyn til alle typer 
brændstoffer nævnt i bilaget, etableres.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Tildelingskriterierne vedrørende 
energi og miljø bør figurere blandt de
tildelingskriterier, som de ordregivende 
myndigheder eller ordregiverne skal tage 
højde for, når de træffer afgørelse om
indkøb af renere og mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer.
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Begrundelse

Dette direktiv indeholder ikke en udtømmende liste over kriterier, som kan anvendes af lokale 
myndigheder eller enheder ved indkøb af renere og mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Statsstøtte til indkøb af 
vejtransportkøretøjer, herunder 
efterfølgende montering af motorer og 
reservedele i typegodkendte køretøjer, bør 
godkendes inden for rammerne af 
fællesskabslovgivningen. Denne 
statsstøtte kan begrundes under hensyn til 
Fællesskabets almene interesse og især 
med henblik på at sikre en bæredygtig 
trafik i byområder. 

Begrundelse

Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer bør overholde fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør under den strategiske opfølgning og 
midtvejsrevision af de nationale 
strategiske referencerammer og nationale 
og regionale operationelle programmer, 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
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Samhørighedsfonden og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1260/19991, tage 
højde for, om mobiliteten i byerne er 
berettiget til finansielle midler, og fremme 
renere og mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer. Under hensyn til de 
resultater, der er opnået gennem 
CIVITAS-programmet og programmet 
Intelligent Energi-Europa, bør 
medlemsstaterne og Kommissionen 
fortsætte med at støtte disse initiativer.
___________
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Begrundelse

Grønbogen om mobilitet i byer har været diskuteret indtil den 15. marts, og mange 
medlemsstater har ikke taget hensyn til disse spørgsmål i de nationale operationelle 
programmer. Gode initiativer, som allerede er på plads, og som bidrager til at informere og 
uddanne lokale og centrale myndigheder, bør støttes og fortsætte i fremtiden.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
herunder efterfølgende montering af 
motorer og reservedele i disse køretøjer,
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.
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Begrundelse

Efterfølgende montering af motorer og reservedele i typegodkendte vejtransportkøretøjer bør 
være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Nærværende direktiv gælder ikke for 
efterfølgende montering af motorer og 
reservedele i vejtransportkøretøjer, når de 
har overskredet 75 % af det samlede antal 
kilometer, de kan køre i deres levetid.

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør omfatte vejtransportkøretøjer af kategori M og N, som 
typegodkendes, herunder efterfølgende montering af motorer og reservedele. Med henblik på 
at fremskynde fornyelsen af gamle eller forurenende køretøjer, fremme innovationen og sikre, 
at den foreslåede foranstaltning har en positiv virkning, bør der monteres motorer og 
reservedele i køretøjer, som ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, det 
pågældende køretøj kan køre i sin levetid.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Med forbehold af gældende 
bestemmelser, særlig 
fællesskabslovgivningen om statsstøtte og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 
oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad vej 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/701, 
kan medlemsstaterne fremme erhvervelse 
eller indkøb af renere og mere 
energieffektive vejtransportkøretøjer, 
herunder efterfølgende montering af 
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motorer og reservedele i disse køretøjer, 
når de ikke har overskredet 75 % af det 
samlede antal kilometer, de kan køre i 
deres levetid.
_______________
1 EUT L 291 af 9.11.2007, s. 25.

Begrundelse

Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer bør overholde fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a

Definitioner

I dette direktiv forstås ved: 
"vejtransportkøretøjer" køretøjer af 
kategori M og N, som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/46/EF af 5. september 2007 om 
fastlæggelse af en ramme for godkendelse 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer (rammedirektiv)1, og 
efterfølgende montering af motorer og 
reservedele i disse køretøjer, når de ikke 
har overskredet 75 % af det samlede antal 
kilometer, de kan køre i deres levetid.
____________
1 EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør omfatte vejtransportkøretøjer af kategori M og N, som 
typegodkendes, herunder efterfølgende montering af motorer og reservedele. Med henblik på 
at fremskynde fornyelsen af gamle eller forurenende køretøjer, fremme innovationen og sikre, 
at den foreslåede foranstaltning har en positiv virkning, bør der monteres motorer og 

Adlib Express Watermark



AD\726192DA.doc 11/19 PE404.574v03-00

DA

reservedele i køretøjer, som ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, det 
pågældende køretøj kan køre i sin levetid.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
benytter metoden i artikel 3, når de ved 
indkøb af køretøjer til vejtransport 
anvender omkostningerne til energiforbrug 
og som følge af emissionen af CO2 og 
forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden som tildelingskriterier.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
benytter metoden i artikel 3, når de ved 
indkøb af køretøjer til vejtransport 
anvender omkostningerne til energiforbrug 
og som følge af emissionen af CO2 og 
forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden sammen med de øvrige
tildelingskriterier.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende 
stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, 
som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som tildelingskriterier ifølge 
metoden i artikel 3 i alle kontrakter om 
køretøjer til vejtransport, som ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden
anvendes med de øvrige tildelingskriterier
ifølge metoden i artikel 3 i alle kontrakter 
om køretøjer til vejtransport, som 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere som omhandlet i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF giver i udbud, 
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januar 2012. senest fra den 1. januar 2012.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende 
stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, 
som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som kriterier ifølge metoden i 
artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til 
udførelse af offentlig personbefordring i
henhold til en licens, tilladelse eller 
godkendelse, der er udstedt af en offentlig 
myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes med de øvrige kriterier ifølge 
metoden i artikel 3 ved alle indkøb af 
køretøjer til udførelse af offentlig 
personbefordring i henhold til en licens, 
tilladelse eller godkendelse, der er udstedt 
af en offentlig myndighed, senest fra den 1. 
januar 2012.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende 
stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, 
som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive. 

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan anvende 
strengere tildelingskriterier for indkøb af 
renere og mere energieffektive køretøjer, 
vælge indkøb af eftermonterede køretøjer 
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eller modernisere eksisterende køretøjer 
f.eks. ved montering af partikelfiltre og 
stop and start-systemer eller tilpasning af 
motorerne til mere miljøvenlige 
brændstoffer med henblik på at opnå en 
bedre miljøbeskyttelse.

Begrundelse

I tilknytning til nærhedsprincippet uddyber dette ændringsforslag betragtning 16 i 
direktivforslaget.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Lokale, regionale eller nationale 
myndigheder, hvis indkøb af renere og 
mere energieffektive køretøjer udgør 
mindst 30 % af deres årlige specifikke 
indkøb, kan benytte mærkningen "ren og 
energieffektiv vejtransport i byer". 
Kommissionen skal udforme et ensartet 
design til denne mærkning.

Begrundelse

Det er vigtigt at motivere de ordregivende myndigheder til at fremme renere og mere
energieffektive køretøjer.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Pr. 1. januar 2013 er brugen af 
mærkningen "ren og energieffektiv 
vejtransport i byområder" forbeholdt 
ordregivende myndigheder og 
ordregivere, hvis årlige indkøb af 
køretøjer til offentlig vejtransport er 
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100 % miljøvenlige.

Begrundelse

For at fremme renere og mere energieffektiv vejtransport i byområder bør brugen af 
miljømærket efter den 1. januar 2013 alene være forbeholdt ordregivende myndigheder og 
ordregivere, hvis årlige indkøb af køretøjer til offentlig vejtransport er 100 % miljøvenlige. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brændstofforbruget og emissionen af 
CO2 og forurenende stoffer pr. kilometer 
ved driften af køretøjer skal bygge på 
standardiserede EF-testmetoder for de 
køretøjer, der er omfattet af sådanne 
metoder i lovgivningen om EF-
typegodkendelse. For køretøjer, der ikke er 
omfattet af standardiserede EF-
testmetoder, gøres buddene 
sammenlignelige ved, at der benyttes 
alment anerkendte testmetoder eller 
resultater af myndighedens egne test eller, 
hvis sådanne ikke foreligger, oplysninger 
fra køretøjsfabrikanten.

2. Brændstofforbruget og emissionen af 
CO2 og forurenende stoffer pr. kilometer 
ved driften af køretøjer skal bygge på 
standardiserede EF-testmetoder for de 
køretøjer, der er omfattet af sådanne 
metoder i lovgivningen om EF-
typegodkendelse. For køretøjer, der ikke er 
omfattet af standardiserede EF-
testmetoder, gøres buddene 
sammenlignelige ved, at der benyttes 
alment anerkendte testmetoder eller 
resultater af myndighedens egne test eller, 
hvis sådanne ikke foreligger, oplysninger 
fra køretøjsfabrikanten. Den ordregivende 
myndighed eller ordregiveren kan kræve
at få tilsendt resultaterne af de foretagne 
test under de specifikke trafikforhold i det 
pågældende bysamfund, hvor der er taget
højde for lastekapacitet.

Begrundelse

Resultaterne af testen kan ikke tage højde for lastekapacitet og trafikforhold for den 
pågældende ordregivende myndighed. For at kunne foretage en hensigtsmæssig 
sammenligning af tilbuddene kan den ordregivende myndighed anmode om testresultaterne 
for de specifikke trafikforhold i det pågældende bysamfund, hvor der er taget højde for 
lastekapacitet.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 a

Forsyning med brændstoffer

Medlemsstaterne sørger for, at de 
infrastrukturer, der er nødvendige for 
forsyningen med hensyn til alle typer 
brændstoffer nævnt i bilaget, etableres.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a

Standardiserede testprocedurer

Kommissionen vedtager
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at standardisere 
testprocedurerne for køretøjer, som ikke 
er omfattet af de standardiserede 
europæiske testprocedurer, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 2. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5, stk. 2.

Begrundelse

I mangel af en standardiseret europæisk testprocedure for visse køretøjer bør Kommissionen 
lette opfyldelsen af målene og gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i 
nærværende direktiv. Den nye forskriftsprocedure med kontrol finder anvendelse på 
vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltningerne.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b

Supplerende foranstaltninger

De offentlige myndigheder kan fremme en 
forbedret bytrafikstyring ved hjælp af 
særlige infrastrukturkomponenter, som 
har til formål at effektivisere det 
offentlige transportsystem.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er - ved hjælp af supplerende foranstaltninger - at skabe 
de nødvendige betingelser for gennemførelsen af visse foranstaltninger eller indførelsen af 
infrastrukturkomponenter i relation til nærværende direktiv, som f.eks. særlige vejbaner til 
vejtrafik og opstilling af vejskilte. 

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Udveksling og formidling af oplysninger
1. Medlemsstaterne informerer nationale, 
regionale og lokale ordregivende 
myndigheder og ordregivere, som udfører 
offentlig personbefordring i henhold til en 
licens, tilladelse eller godkendelse, der er 
udstedt af en offentlig myndighed, om 
bestemmelserne i nærværende direktiv 
samt om den nationale lovgivning om 
gennemførelse, samtidig med at de 
tilbyder dem al den bistand og alle de 
oplysninger, som er nødvendige i 
forbindelse med de 
fællesskabsfinansieringsordninger, der 
gælder for de kontrakter, der er omfattet 
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af nærværende direktiv.

2. Kommissionen fremmer udbredelsen af 
bedste praksis i forbindelse med 
udarbejdelsen af politikker vedrørende 
renere og mere energieffektiv offentlig 
transport ved at oprette et internet-
websted på europæisk niveau med henblik 
på en gradvis anvendelse af ensartede 
kriterier på fællesskabsniveau for indkøb 
af køretøjer, som foretages af enheder, 
der er omfattet af nærværende direktiv.
3. Kommissionen lægger alle relevante 
informationer vedrørende de finansielle 
instrumenter, som er til rådighed for 
mobilitet i byer og til fremme af renere og 
mere energieffektive vejtransportkøretøjer
i hver enkelt medlemsstat, ind på internet-
webstedet. 

Begrundelse

Udveksling af informationer mellem medlemsstaterne vedrørende indkøb af renere og mere 
energieffektive køretøjer vil hjælpe alle de ordregivende myndigheder til at få et overblik over 
mulige finansielle instrumenter og vil også være en hjælp for automobilindustrien.
Kommissionen skal være formidler og bør spille den ledende rolle i at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 b
Brug af EU's finansielle instrumenter

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
skal i forbindelse med den strategiske 
opfølgning og midtvejsrevision af de 
nationale strategiske referencerammer og 
nationale og regionale operationelle 
programmer, som defineret i forordning 
(EF) nr. 1083/2006, tage højde for, om 
mobiliteten i byerne er berettiget til 

Adlib Express Watermark



PE404.574v03-00 18/19 AD\726192DA.doc

DA

finansielle midler, og fremme renere og 
mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer.
2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
skal fortsat støtte initiativer til 
bytransport, f.eks. CIVITAS-programmet 
og programmet Intelligent Energi-
Europa.

Begrundelse

Midtvejsrevisionen af de nationale operationelle programmer kan fremme indkøb af renere og 
mere energieffektive køretøjer gennem bedre brug af forskellige finansielle instrumenter, som 
er til rådighed på såvel nationalt plan som fællesskabsplan.
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