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KORT BEGRUNDELSE

I princippet er ordføreren glad for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer, eftersom det kan 
betragtes som en chance for at fremme miljøvenlige og energieffektive produkter. Ordføreren 
erkender, at forslaget repræsenterer en forbedring i forhold til tidligere forslag, og han er i 
særdeleshed glad for den teknologineutrale tilgang.

Ordføreren er imidlertid uenig i Kommissionens forslag om at gøre kriteriet om miljørigtige 
og energieffektive offentlige indkøb obligatorisk. Han er af den opfattelse, at uanset at 
intentionerne i dette tilfælde er prisværdige, så harmonerer indførelsen af obligatoriske 
kriterier for offentlige indkøb dårligt med de fundamentale principper bag Fællesskabets 
lovgivning om offentlige indkøb og kunne risikere at skabe en uønsket præcedens. Ordføreren 
foreslår derfor at lade det være op til medlemsstaternes ordregivende myndigheder at vælge, 
hvornår de ønsker at anvende sådanne kriterier, hvilket ikke udelukker, at man kan sende et 
kraftigt signal til ordregivende myndigheder og ordregivere og opfordre dem til at indføre 
sådanne miljømæssige kriterier for den her omhandlede type indkøb.

For klarhedens skyld kræver ordføreren også, at der i dette forslag indsættes en tydelig 
henvisning til de gældende økonomiske tærskelværdier som fastsat i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF om offentlige kontrakter, idet Kommissionens forslag ikke indeholder nogen 
direkte henvisning til de minimumstærskelværdier, oven over hvilke disse nye regler skal 
finde anvendelse.

I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning foreslår 
ordføreren en betragtning, som opfordrer medlemsstaterne til selv at opstille og offentliggøre 
tabeller, der viser sammenhængen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

Eftersom forslaget især har betydning for erhvervskøretøjssektoren (f.eks. specialudviklede 
lastbiler og busser til operationel støtte og vedligeholdelse af infrastruktur samt 
renholdelsesmaskiner), foreslår ordføreren, at visse køretøjer undtages fra direktivets 
anvendelsesområde som følge af deres individuelle design og udstyr og det forhold, at deres 
energiforbrug derfor afviger fra andre køretøjers. 

Ordføreren påpeger, at konsekvensanalysen for dette forslag er ufuldstændig, f.eks. med 
hensyn til de forventede omkostninger og den videnskabelige dokumentation, der understøtter 
sammenkædningen af internaliseringen af eksterne omkostninger med konkrete tal, og 
ydermere ikke tager hensyn til gældende standarder såsom Euro-standarderne. Ordføreren 
opfordrer derfor Kommissionen til at evaluere effekten af og metoderne i dette direktiv hvert 
andet år og i denne forbindelse f.eks. tage hensyn til fornyelige brændstoffers 
klimapåvirkning og nye udviklingstiltag inden for Euro-standarderne (det kommende 
lovgivning om Euro 6-standarder). 

I betragtning af den meget stramme tidsplan for vedtagelse af udtalelsen, som nødvendiggøres 
af det korresponderende udvalgs tidsplan, forbeholder ordføreren sig desuden ret til at foreslå 
yderligere ændringsforslag til disse punkter senere i proceduren.

Adlib Express Watermark



PE407.672v02-00 4/16 AD\729514DA.doc

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I rapporten af 12. december 2005 fra 
gruppen på højt plan "CARS 21" støttes
Kommissionens initiativ til at fremme 
renere og mere energieffektive køretøjer, 
forudsat at det bliver med en 
teknologineutral og præstationsorienteret 
tilgang.

(9) I rapporten af 12. december 2005 fra 
gruppen på højt plan "CARS 21" støttes 
Kommissionens initiativ til at fremme 
renere og mere energieffektive køretøjer, 
forudsat at det bliver med en integreret
teknologineutral og præstationsorienteret 
tilgang, som omfatter køretøjsfabrikanter, 
olie- og brændstofleverandører, 
mekanikere, kunder og bilister samt 
offentlige 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 og en økonomi baseret på 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 3
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Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Dette direktiv tager fat på behovet 
for at yde de offentlige myndigheder 
yderligere støtte gennem finansielle 
incitamenter samt informations- og 
uddannelsesorienterede incitamenter.

Begrundelse

De offentlige myndigheder har behov for yderligere støtte, finansiering og andre incitamenter 
til at vælge de foretrukne grønnere løsninger. Der bør gives vejledning om vejen frem, således 
at tjenestemænd med ansvar for indkøb får en bedre forståelse af de forskellige 
køretøjers/brændstoftypers overordnede præstation, effektivitet, tilgængelighed og 
brugervenlighed. Dette vil hjælpe med at undgå spild af begrænsede ressourcer og offentlige 
midler og give indkøbsledere mulighed for at træffe informerede valg om nye 
køretøjsteknologier. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I forbindelse med opfyldelsen af 
kravet om at tage hensyn til energi- og 
miljømæssige påvirkninger ved at opstille 
tekniske specifikationer kan ordregivende 
myndigheder, ordregivere og operatører 
vælge at fastlægge et højere niveau for 
energi- og miljøeffektivitet end det, der er 
fastlagt i EU-lovgivning, f.eks. ved at tage 
hensyn til fremtidige Euro-standarder.

Begrundelse

I forslaget er der uoverensstemmelser mellem eksisterende og fremtidig lovgivning (Euro 6), 
f.eks. med hensyn til definitionen af det antal kilometer, et køretøj kan køre. De berørte 
myndigheder bør derfor have mulighed for at tage hensyn til både eksisterende og kommende 
EU-standarder.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Obligatoriske kriterier ved indkøb af 
renere og mere energieffektive køretøjer 
hindrer ikke, at der også benyttes andre 
relevante tildelingskriterier. Det 
forhindres heller ikke, at køretøjernes 
miljøpræstationer forbedres ved 
eftermontering.

(16) De miljømæssige kriterier, der 
fastlægges i dette direktiv, hindrer ikke, at 
køretøjernes miljøpræstationer forbedres 
ved eftermontering.

Begrundelse

De påtænkte obligatoriske miljøkriterier harmonerer dårligt med direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF om offentlige indkøb. Ordregivende myndigheder skal selv kunne vælge, hvilke 
kriterier de opstiller i deres udbudsmateriale, og fortsat kunne tildele kontrakter på basis af 
det økonomisk set mest fordelagtige tilbud eller den laveste pris, således at de foreslåede 
miljøkriterier anvendes på frivillig basis.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) I overensstemmelse med punkt 34 i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning1 bør medlemsstaterne både i 
egen og Fællesskabets interesse udarbejde 
og offentliggøre deres egne oversigter, 
som så vidt muligt skal vise 
overensstemmelsen mellem dette direktiv 
og gennemførelsesforanstaltningerne.
___________
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Begrundelse

Giver større gennemsigtighed i gennemførelsen.

Ændringsforslag 7
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Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Køretøjer, der kører på alternative
brændstoffer, som giver renere 
vejtransport og en væsentligt bedre 
luftkvalitet, bør prioriteres. Kommissionen 
og medlemsstaterne bør derfor fremme 
udviklingen af brintdrevne 
motorkøretøjer.

Begrundelse

Vi bør se dette som en mulighed for at fremme rene energikilder såsom brint. Det er bydende 
nødvendigt at fremme udviklingen af denne teknologi.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) Medlemsstaterne bør inddrage 
kommunerne og regionerne i en 
yderligere indsats for at gennemføre, 
følge op på og evaluere bestemmelserne i 
dette direktiv.

Begrundelse

Der er behov for deltagelse på alle forvaltningsniveauer for at sikre en bedre gennemførelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19d) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør fokusere på at fremme brint som 
fremtidens brændstof. Brint er et rent
fremdriftsmiddel til køretøjer, og 
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anvendelsen heraf skulle bidrage til at 
skabe en forureningsfri økonomi, da
brintdrevne køretøjer hverken producerer 
kulstofbaserede forurenende stoffer eller 
afgiver drivhusgasser via 
udstødningsrøret.

Begrundelse

Vi bør se dette som en mulighed for at fremme rene energier såsom brint. Det er bydende 
nødvendigt at fremme udviklingen af denne teknologi.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet bestemmer, 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 bestemmer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF såvel som visse operatører, der 
er i besiddelse af en kontrakt, licens, 
tilladelse eller godkendelse udstedt af en 
offentlig myndighed, når de indkøber 
vejtransportkøretøjer frivilligt skal tage 
hensyn til omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden for derved at fremme mere 
miljøvenlige og energieffektive køretøjer.

Begrundelse

De påtænkte obligatoriske miljøkriterier harmonerer dårligt med direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF om offentlige indkøb. Ordregivende myndigheder skal selv kunne vælge, hvilke 
kriterier de opstiller i deres udbudsmateriale, og fortsat kunne tildele kontrakter på basis af 
det økonomisk set mest fordelagtige tilbud eller den laveste pris, således at de foreslåede 
miljøkriterier anvendes på frivillig basis.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

Indkøb af renere og mere energieffektive 
køretøjer

Anvendelsesområde

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. 
2.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
kontrakter for indkøb af 
vejtransportkøretøjer indgået af:

a) ordregivende myndigheder og 
ordregivere, som er forpligtet til at 
anvende reglerne om offentlige indkøb i 
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF i 
overensstemmelse med de heri fastsatte 
tærskelværdier
b) operatører, der varetager offentlige 
serviceforpligtelser inden for rammerne 
af kontrakter om offentlig trafikbetjening 
som omhandlet i forordning (EF) nr. 
1370/2007 ud over en tærskel, som 
fastsættes af medlemsstaterne, men som 
ikke overstiger tærskelværdierne i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF.

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 

2. I tilfælde, hvor ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF og operatører, der varetager 
offentlige serviceforpligtelser inden for 
rammerne af kontrakter om offentlig 
trafikbetjening som omhandlet i 
forordning (EF) nr. 1370/2007, anvender 
omkostningerne til energiforbrug gennem 
hele driftslevetiden samt emissionen af 
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1. januar 2012. CO2 og forurenende stoffer som 
tildelingskriterier ved indkøb af køretøjer 
til vejtransport, kan de anvende metoden i 
artikel 3.

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.

Begrundelse

Der er behov for at skabe en klar forbindelse mellem dette forslag og de gammelkendte 
direktiver om offentlige indkøb (2004/17/EF og 2004/18/EF). Kommissionens forslag nævner 
desuden ikke noget om de økonomiske minimumstærskelværdier, oven over hvilke de nye 
regler finder anvendelse. Derudover er der behov for at undtage visse køretøjer fra 
anvendelsesområdet som følge af deres individuelle design og udstyr og det forhold, at deres 
energiforbrug derfor afviger fra andre køretøjers.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Definitioner

I dette direktiv forstås ved:
- "ordregivende myndigheder": 
ordregivende myndigheder som defineret i 
artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv  
2004/17/EF og i artikel 1, stk. 9, i direktiv  
2004/18/EF
- "ordregivere": ordregivere som 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 
2004/17/EF 
- "vejtransportkøretøj": et køretøj, der 
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falder ind under køretøjskategorierne i 
tabel 3 i bilaget.

Begrundelse

Kommissionens forslag ville vinde ved at få tilføjet en separat del med relevante detaljerede 
definitioner.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi- og miljøomkostninger som 
tildelingskriterier i kontrakter om
køretøjer

Indkøb af mere miljøvenlige og 
energieffektive køretøjer

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med dette direktiv benyttes 
metoden i litra a), b) og c) til at beregne 
og sætte pengebeløb på omkostningerne 
til energiforbrug og som følge af 
emissionen af CO2 og forurenende stoffer 
i forbindelse med driften af de køretøjer, 
der er omfattet af kontrakten, gennem 
hele deres driftslevetid.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
ordregivende myndigheder, ordregivere 
og operatører som omhandlet i artikel 2 
ved indkøb af vejtransportkøretøjer senest 
fra datoen i artikel 7, stk. 1, frivilligt tager 
hensyn til de i stk. 1a i denne artikel 
omhandlede energi- og miljømæssige 
følgevirkninger gennem hele 
driftslevetiden og kun anvender én af de i 
stykke 1b nævnte muligheder. 

a) Levetidsomkostningerne til 
energiforbruget ved driften af et køretøj 
beregnes efter følgende metode:
- Et køretøjs brændstofforbrug pr. 
kilometer ifølge stk. 2 omregnes til 
energiforbrug pr. kilometer ved hjælp af 
de omregningsfaktorer, der er anført for 
de forskellige brændstoffer i tabel 1 i 
bilaget.
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- Der anvendes kun én værdisats pr. 
energienhed. Der anvendes den laveste af 
den pris pr. energienhed, som gælder for 
henholdsvis benzin og diesel ekskl. 
afgifter ved brug som brændstof til 
transportformål.
- Levetidsomkostningerne til 
energiforbruget ved driften af et køretøj 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med energiforbruget pr. kilometer 
ifølge første led i dette litra og prisen pr. 
energienhed ifølge andet led i dette litra.
b) Levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under 
driften beregnes ved multiplikation af det 
antal kilometer, det kan køre i sin levetid 
ifølge stk. 3, med CO2-emissionen i 
kilogram pr. kilometer ifølge stk. 2 og 
omkostningerne pr. kilogram som anført i 
tabel 2 i bilaget.
c) Levetidsomkostningerne som følge af 
emissionen af forurenende stoffer fra 
køretøjet under driften beregnes ved 
addition af levetidsomkostningerne som 
følge af emissionen af nitrogenoxider, 
andre kulbrinter end methan samt 
partikler. Levetidsomkostningerne ved 
hvert forurenende stof beregnes ved 
multiplikation af det antal kilometer, 
køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 
3, med emissionen i gram pr. kilometer 
ifølge stk. 2 og omkostningen pr. gram 
som anført i tabel 2 i bilaget.

(Den første del af dette ændringsforslag stammer fra artikel 2 i Kommissionens forslag)

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør anvendelsen af Kommissionens forslag, så det harmonerer 
med de eksisterende EU-regler for offentlige indkøb.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De energi- og miljømæssige 
følgevirkninger, der skal tages hensyn til, 
skal som minimum inkludere følgende:
a) energiforbrug
b) CO2-emissioner 
c) emissioner af forurenende stoffer som 
defineret i bilaget. 
Ud over de i afsnit 1 nævnte energi- og 
miljømæssige følgevirkninger kan 
ordregivende myndigheder, ordregivere 
og operatører også overveje at tage 
hensyn til andre miljømæssige 
følgevirkninger, som knytter sig til brugen 
af de køretøjer, man overvejer at indkøbe.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør anvendelsen af Kommissionens forslag, så det harmonerer 
med de eksisterende EU-regler for offentlige indkøb.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 –  stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kravene i stk. 1 og 1b skal opfyldes 
ved anvendelse af én af følgende 
muligheder:
(a) ved i udbudsmaterialet for indkøb af 
vejtransportkøretøjer, for så vidt angår 
miljøkriterierne, at opstille tekniske 
specifikationer, om muligt baseret på 
europæiske standarder såsom Euro-
emissionsklasser for energi- og 
miljøeffektivitet, eller
(b) ved at inkludere de i artikel 4 
definerede energi- og miljøkriterier i 
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kriterierne for tildeling af kontrakter.
I tilfælde, hvor disse følgevirkninger er 
omregnet til pengeværdi med henblik på 
hensyntagen hertil i afgørelsen om 
tildeling af kontrakter, kan 
medlemsstaterne frivilligt anvende 
nedenstående bestemmelser:
a) levetidsomkostningerne til 
energiforbruget ved driften af et køretøj 
beregnes efter følgende metode:
- et køretøjs brændstofforbrug pr. 
kilometer ifølge stk. 2 omregnes til 
energiforbrug pr. kilometer ved hjælp af 
de omregningsfaktorer, der er fastsat for 
de forskellige brændstoffers 
energiindhold i tabel 1 i bilaget
- der anvendes kun én værdisats pr. 
energienhed; der anvendes den laveste af 
den pris pr. energienhed, som gælder for 
henholdsvis benzin og diesel ekskl. 
afgifter ved brug som brændstof til 
transportformål
- levetidsomkostningerne til 
energiforbruget ved driften af et køretøj 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med energiforbruget pr. kilometer 
ifølge første led i dette litra og prisen pr. 
energienhed ifølge andet led i dette litra
b) levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under 
driften beregnes ved multiplikation af det 
antal kilometer, det kan køre i sin levetid 
ifølge stk. 3, med CO2-emissionen i 
kilogram pr. kilometer ifølge stk. 2 og 
omkostningerne pr. kilogram ifølge tabel 
2 i bilaget
c) levetidsomkostningerne som følge af 
emissionen af forurenende stoffer fra 
køretøjet under driften beregnes ved 
sammenlægning af 
levetidsomkostningerne som følge af 
emissionen af nitrogenoxider, som følge 
af andre kulbrinter end methan og som 
følge af partikler; levetidsomkostningerne 
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ved hvert forurenende stof beregnes ved 
multiplikation af det antal kilometer, 
køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 
3, med emissionen i gram pr. kilometer 
ifølge stk. 2 og omkostningen pr. gram 
ifølge tabel 2 i bilaget.

(Litra a), b) og c) i andet afsnit stammer fra artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forslag)

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør anvendelsen af Kommissionens forslag, så det harmonerer 
med de eksisterende EU-regler for offentlige indkøb.
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