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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag af Dieter-Lebrecht Koch

Ændringsforslag 7

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Direktivet er hverken tidssvarende eller fornuftigt. Det skaber bureaukrati og umyndiggør 
såvel medlemsstater som "offentlige organer" og offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag af Willi Piecyk og Marta Vincenzi

Ændringsforslag 8

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.
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Or. it

Begrundelse

Renere køretøjer vil på længere sigt blive ved med at være dyrere end traditionelle køretøjer: 
Forvaltningerne pålægges højere udgifter, uden at der indføres nogen støtteordning f.eks. i 
form af en udligningsfond på nationalt plan eller fællesskabsniveau. Sådanne bestemmelser
vil derfor skade autonomiprincip, der gælder for forvaltningernes opbygning og ledelse. 
Principielt er det desuden nødvendigt, at der, inden der indledes isolerede aktioner, 
fastlægges strategiske retningslinjer på miljø- og energiområdet, så forskning og 
investeringer kan målrettes.

Forslag til direktiv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 9
Betragtning 6 a (ny)

(6a) I EF-traktatens artikel 299, stk. 2, 
fastsættes det, at der vedtages særlige 
foranstaltninger, som navnlig tager sigte på 
at fastsætte betingelserne for traktatens 
anvendelse på regionerne i den yderste 
periferi.

Or. pt

Begrundelse

Der tilstræbes en striks anvendelse af den pågældende bestemmelse i EF-traktatens artikel 
299, stk. 2.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 10
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 

(8) For at fremme renere køretøjer bør der 
benyttes præstations- og 
effektivitetsstandarder, som ikke blot 
refererer til miljøbeskyttelse, men også til 
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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.

energibesparelse. 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, idet 
også energieffektiviteten ud over 
miljøpræstationen skal være blandt de 
vurderede data. Navnlig er det nødvendigt 
at udvide definitionen til at omfatte
motorer, som anvender hybridteknologi 
eller ikke frembringer forurenende 
emissioner.

Or. it

Begrundelse

Definitionen på et mere miljøvenligt køretøj (Enhanced Environmentallyl friendly Vehicles) 
skal omformuleres, så parametrene for energieffektivtet vurderes og innovativ teknologi 
inddrages, hvilket harmonerer med retningslinjerne for den europæiske energipolitik og 
svarer til fællesskabsreglerne for alternative brændstoffer.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 11
Betragtning 13

(13) Renere køretøjers anskaffelsespris er 
højere end traditionelle køretøjers, da 
markedet for denne type køretøjer ikke er 
særlig veludviklet. Skabes der en vis 
mindste efterspørgsel efter sådanne
køretøjer, skulle det sikre en positiv reaktion 
fra fabrikanterne og indebære markedsføring 

(13) Renere køretøjers anskaffelsespris er 
højere end traditionelle køretøjers, da 
markedet for denne type køretøjer ikke er 
særlig veludviklet. Skabes der en vis 
mindste efterspørgsel efter rene køretøjer, 
som burde sikre en positiv reaktion fra 
fabrikanterne og indebære markedsføring af 
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af mere effektive teknologier. Efterhånden 
som efterspørgslen vokser, vil 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger.

mere effektive teknologier, burde der 
samtidig etableres et mindste 
distributionssystem for alternative 
brændstoffer, så brugerne får en konkret 
valgmulighed. Efterhånden som 
efterspørgslen efter rene køretøjer og 
adgangen til alternative brændstoffer 
vokser, vil stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger ved rene køretøjer samt en 
nedsættelse af de forurenende emissioner 
og energiforbruget.

Or. it

Begrundelse

At skabe et marked er ikke gjort med at stimulere efterspørgslen, det kræver også 
valgmuligheder: Især skal forbrugeren, i dette tilfælde den operatør, der anvender rene 
køretøjer, have et alternativt valg blandt alle former for brændstof, såvel traditionelle som 
innovative. Under alle omstændigheder er en politik blot gående ud på pligtkrav og kontrol 
ikke tilstrækkeligt til at opretholde et autonomt og effektivt marked.

Ændringsforslag af Willi Piecyk

Ændringsforslag 12
Betragtning 14

(14) Større udgifter til renere køretøjer bør 
ikke føre til en forringelse af de offentlige 
transporttjenesters kvalitet. Derfor kan der 
med finansiel støtte fra medlemsstaterne og 
med egnede midler fra Fællesskabet 
kompenseres for de større omkostninger i 
forbindelse med offentlige indkøb. Der 
forventes et positivt, omkostningseffektivt 
resultat for samfundet som helhed i form af 
færre miljø- og sundhedspåvirkninger.

(14) Større udgifter til renere køretøjer bør 
ikke føre til en forringelse af de offentlige 
transporttjenesters kvalitet. Derfor skal der 
med finansiel støtte fra medlemsstaternes 
nationale budgetter og med egnede midler 
fra Fællesskabet kompenseres for de større 
omkostninger i forbindelse med offentlige 
indkøb. Der forventes et positivt, 
omkostningseffektivt resultat for samfundet 
som helhed i form af færre miljø- og 
sundhedspåvirkninger.

Or. de

Begrundelse

De, der rammes hårdest af forslaget, er de lokale og regionale myndigheders forvaltninger. 
Disse ville med de forventede meromkostntnger finansielt blive ramt helt urimeligt.
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Ændringsforslag af Willi Piecyk

Ændringsforslag 13
Artikel 1

Dette direktiv pålægger medlemsstaterne at 
træffe passende foranstaltninger for at 
sikre, at renere køretøjer udgør en bestemt 
andel af offentlige organers indkøb.

Dette direktiv har til formål at fremme
afsætningen af renere køretøjer. Hermed 
skal fabrikanterne anspores til at gøre 
hurtigere fremskridt med at udvikle 
køretøjer med et lavere energiforbrug og 
færre forurenende emissioner.

Or. de

Begrundelse

Frivillighed synes at være et bedre princip. I et tilsvarende tilfælde, nemlig i forbindelse med 
direktiv 2003/30/EF om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport, er den europæiske lovgivning allerede én gang blevet ledt i den 
retning.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 14
Artikel 1

Dette direktiv pålægger medlemsstaterne at 
træffe passende foranstaltninger for at sikre, 
at renere køretøjer udgør en bestemt andel af 
offentlige organers indkøb.

Dette direktiv pålægger medlemsstaterne at 
træffe passende foranstaltninger for at sikre, 
at renere køretøjer udgør en bestemt andel af 
offentlige organers indkøb og indkøb 
foretaget af operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, når 
underentrepriseaftalerne løber i mindst 8 
år.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 3 skal de operatører, der leverer transporttjenester på 
koncession fra et offentligt organ, også være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.
Ofte løber underentrepriseaftaler i væsentlig kortere tid end udbyderens autoriserede 
linjekoncessioner og ligger derfor ofte langt under de lovbestemte afskrivningsfrister. En 
afskrivning af de højere omkostninger i forbindelse med EEV-standarden er ikke mulig med 
korte aftaler og ville føre til urimelig hårde betingelser for underleverandørerne. 
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Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 15
Artikel 2, litra b

b) "Renere køretøj": Et fabriksnyt 
vejtransportkøretøj, som opfylder en "EEV"-
standard (mere miljøvenligt køretøj), der 
svarer til definitionen i artikel 1, litra c), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/55/EF og de værdier, der er 
specificeret herfor i samme direktivs bilag I, 
punkt 6.2.1, i den gældende affattelse.

b) "Renere køretøj": Et fabriksnyt 
vejtransportkøretøj, som opfylder en "EEV"-
standard (mere miljøvenligt køretøj), der 
svarer til den aktuelle definition i artikel 1, 
litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/55/EF og de værdier, der er 
specificeret herfor i samme direktivs bilag I, 
punkt 6.2.1, i den gældende affattelse kun 
med parametre for vurdering af 
indvirkningen på miljøet samt i de 
efterfølgende affattelser udvidet til også at 
omfatte data til vurdering af 
energieffektiviteten.

Or. it

Begrundelse

Definitionen på et mere miljøvenligt køretøj  skal omformuleres, så parametrene for 
energieffektivtet også vurderes og innovativ teknologi inddrages. Bevares den nuværende 
definition på EEV (Enhanced Environmentallyl friendly Vehicles), der henvises til i artikel 2, 
tages der ikke hensyn til de køretøjer, der ikke udsender de traditionelle emissioner og øger 
energibesparelsen. Faktisk begrænses bestemmelserne til fremme af rene køretøjer til kun at 
omfatte metangas-motorer, der er den eneste alternative teknologi, som i øjeblikket stort set 
svarer til EEV-definitionen.

Ændringsforslag af Saïd El Khadraoui

Ændringsforslag 16
Artikel 2, litra b

b) "Renere køretøj": Et fabriksnyt
vejtransportkøretøj, som opfylder en "EEV"-
standard (mere miljøvenligt køretøj), der 
svarer til definitionen i artikel 1, litra c), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/55/EF og de værdier, der er 
specificeret herfor i samme direktivs bilag I, 
punkt 6.2.1, i den gældende affattelse.

b) "Renere køretøj": Et vejtransportkøretøj, 
som opfylder en "EEV"-standard (mere 
miljøvenligt køretøj), der svarer til 
definitionen i artikel 1, litra c), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF 
og de værdier, der er specificeret herfor i 
samme direktivs bilag I, punkt 6.2.1, i den 
gældende affattelse, eller som opfylder en 
tilsvarende eller højere standard.

Or. en
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Begrundelse

Offentlige organer bør ikke blot kunne indkøbe fabriksnye, men også brugte køretøjer, som er 
udstyret med teknologi, der gør dem lige så rene som EEV-køretøjer eller endog renere. Dette 
kan også stimulere markedet for eftermonteringsteknologi, som giver samme eller bedre
forureningsbegrænsende resultater for køretøjernes vedkommende.

Ændringsforslag af Reinhard Rack

Ændringsforslag 17
Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2.

Medlemsstaterne sikrer, at 10% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2.

Or. de

Ændringsforslag af Willi Piecyk

Ændringsforslag 18
Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2.

Medlemsstaterne bør tilstræbe, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2.

Or. de

Begrundelse

Frivillighed synes at være et bedre princip. I et tilsvarende tilfælde, nemlig i forbindelse med 
direktiv 2003/30/EF om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport, er den europæiske lovgivning allerede én gang blevet ledt i den 
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retning.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 19
Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som
defineret i artikel 2.

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2. Ovennævnte 
forudsætter, at der på det europæiske 
bilmarked ud over naturgasdrevne 
køretøjer også er dieseldrevne køretøjer
som defineret i artikel 2 til rådighed til 
normale markedspriser.

Or. de

Begrundelse

I øjeblikket findes der på det europæiske bilmarked ingen dieseldrevne busser af EEV-
standard til normale markedspriser. Der ville således ske en ensidig og lovbestemt 
favorisering af naturgasbranchen og foretages et uacceptabelt indgreb på markedet.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 20
Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2.

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører som defineret i artikel 
1, der leverer transporttjenester på 
koncession eller med tilladelse fra et 
offentligt organ, i det følgende benævnt 
operatører, køber eller lejer i et givet år, er 
renere køretøjer som defineret i artikel 2.

Or. de
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Begrundelse

Artikel 3 indebærer urimelige ulemper for små virksomheder, da en kvote på 25% betyder 
mere for dem end for mellemstore og store virksomheder. Små virksomheder (<50 
medarbejdere betyder endda for det meste <40 køretøjer) indkøber ikke mere end et køretøj 
om året og normalt endda kun hvert 9. år (lovmæssig afskrivning), således at der her ville 
være tale om en lovbaseret konkurrenceforvridning til ulempe for små virksomheder.

Ændringsforslag af Reinhard Rack

Ændringsforslag 21
Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2.

Medlemsstaterne sikrer, at 25% af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører som defineret i artikel 
1, der leverer transporttjenester på 
koncession eller med tilladelse fra et 
offentligt organ, i det følgende benævnt 
operatører, køber eller lejer i et givet år, er 
renere køretøjer som defineret i artikel 2.

Or. de

Begrundelse

Artikel 3 indebærer urimelige ulemper for mikrovirksomheder, da en kvote på 25% betyder 
mere for dem end for mellemstore og store virksomheder. Mikrovirksomheder indkøber ikke 
mere end et køretøj om året, således at en kvote på 25% faktisk for disse virksomheders 
vedkommende bliver til en kvote på 100%. De ville hele tiden skulle anskaffe sig nye og 
omkostningsintensive køretøjer, mens mellemstore/store virksomheder kun ville skulle udskifte 
25% af deres bilpark. Her ville der således være tale om en lovbaseret 
konkurrenceforvridning til ulempe for mikrovirksomheder.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 22
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. De medlemsstater, der har regioner i 
den yderste periferi, jf. EF-traktatens 
artikel 299, stk. 2, kan for en periode på 
maksimalt to år vedtage 
overgangsforanstaltninger med hensyn til 
dette direktivs anvendelse.
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Or. pt

Begrundelse

Formålet med at indføje et nyt stk. i artikel 3 er

1. at bringe bestemmelsen i traktatens artikel 299, stk. 2, i anvendelse og

2. at gøre det muligt at anvende dette direktiv effektivt i regionerne i den yderste periferi 
ved at nedbringe de stærkt forhøjede omkostninger, der vil opstå for transportsektoren 
i områderne i den yderste periferi på grund af de vedvarende vanskeligere forhold, de 
portugisiske, spanske og franske regioner må leve med.

Ændringsforslag af Reinhard Rack

Ændringsforslag 23
Artikel 3, stk. 1 b (nyt)

1b. Stk. 1 gælder ikke for 
mikrovirksomheder.

Or. de

Begrundelse

Artikel 3 indebærer urimelige ulemper for mikrovirksomheder, da en kvote på 25% betyder 
mere for dem end for mellemstore og store virksomheder. Mikrovirksomheder indkøber ikke 
mere end et køretøj om året, således at en kvote på 25% faktisk for disse virksomheders 
vedkommende bliver til en kvote på 100%. De ville hele tiden skulle anskaffe sig nye og 
omkostningsintensive køretøjer, mens mellemstore/store virksomheder kun ville skulle udskifte 
25% af deres bilpark. Her ville der således være tale om en lovbaseret 
konkurrenceforvridning til ulempe for mikrovirksomheder.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 24
Artikel 3, stk. 1 c (nyt)

1c. Stk. 1 gælder ikke for små 
virksomheder (<50 medarbejdere).

Or. de

Begrundelse

Artikel 3 indebærer urimelige ulemper for små virksomheder, da en kvote på 25% betyder 
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mere for dem end for mellemstore og store virksomheder. Små virksomheder (<50 
medarbejdere betyder endda for det meste <40 køretøjer) indkøber ikke mere end et køretøj 
om året og normalt endda kun hvert 9. år (lovmæssig afskrivning), således at der her ville 
være tale om en lovbaseret konkurrenceforvridning til ulempe for små virksomheder.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 1

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

1. Definitionen på renere køretøj i artikel 2, 
litra b), tilpasses rettidigt til den 
teknologiske udvikling og udvides til at 
omfatte de teknologiske alternativer efter 
proceduren i artikel 6, stk. 2. Definitionen 
på renere køretøj skal ud over parametre 
for indvirkningen på miljøet tage højde for 
data til vurdering af energieffektiviteten.

Or. it

Begrundelse

Definitionen på et mere miljøvenligt køretøj (Enhanced Environmentallyl friendly Vehicles) 
skal omformuleres, så parametrene for energieffektivtet vurderes og innovativ teknologi 
inddrages, hvilket harmonerer med retningslinjerne for den europæiske energipolitik og 
svarer til fællesskabsreglerne for alternative brændstoffer. Begrænses EEV-definitionen, 
tages der ikke hensyn til de køretøjer, der ikke udsender de traditionelle emissioner og øger 
energibesparelsen.

Ændringsforslag af Bogusław Liberadzki

Ændringsforslag 26
Artikel 6, stk. 1, afsnit 1

1. På årsbasis indsamler medlemsstaterne 
med virkning fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
statistiske oplysninger for hvert kalenderår 
om det antal mere miljøvenlige køretøjer, 
som offentlige organer og operatører har 
indkøbt, og om deres forholdsmæssige 
andel.

1. På årsbasis indsamler medlemsstaterne 
med virkning fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
statistiske oplysninger for hvert kalenderår 
om det antal mere miljøvenlige køretøjer af 
enhver art (busser, erhvervskøretøjer), som 
offentlige organer og operatører har indkøbt, 
og om deres forholdsmæssige andel.

Or. pl
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Begrundelse

Det skal gøres muligt at analysere nærmere, i hvor høj grad dette direktiv gennemføres.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 27
Artikel 6, stk. 1

1. På årsbasis indsamler medlemsstaterne 
med virkning fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
statistiske oplysninger for hvert kalenderår 
om det antal mere miljøvenlige køretøjer, 
som offentlige organer og operatører har 
indkøbt, og om deres forholdsmæssige 
andel.

1. Hvert andet år indsamler 
medlemsstaterne med virkning fra datoen i 
artikel 7, stk. 1, statistiske oplysninger for 
hvert kalenderår om det antal mere 
miljøvenlige køretøjer, som offentlige 
organer og operatører har indkøbt, og om 
deres forholdsmæssige andel.

Medlemsstaterne sender hvert år disse 
oplysninger til Kommissionen senest den 30. 
september.

Medlemsstaterne sender hvert andet år disse 
oplysninger til Kommissionen senest den 30. 
september.

Or. pt

Begrundelse

Med denne ændring skal det sikres, at denne artikels bestemmelser anvendes, uden at de 
bureaukratiske krav, der er forbundet hermed, skærpes.

Ændringsforslag af Willi Piecyk

Ændringsforslag 28
Artikel 6, stk. 2

2. På grundlag af disse oplysninger 
udarbejder Kommissionen hvert år en 
rapport om opfyldelsen af dette direktivs 
bestemmelser.

2. På grundlag af disse oplysninger 
udarbejder Kommissionen hvert år en 
rapport om overholdelsen af dette direktivs 
ansporende bestemmelser.

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 

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 
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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.

fremsætte forslag, ikke mindst om at 
fremme afsætningen af renere køretøjer i
form af personbiler og lette 
erhvervskøretøjer under 3,5 ton.

Or. de

Begrundelse

Frivillighed synes at være et bedre princip. I et tilsvarende tilfælde, nemlig i forbindelse med 
direktiv 2003/30/EF om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport, er den europæiske lovgivning allerede én gang blevet ledt i den 
retning.

Ændringsforslag af Willi Piecyk

Ændringsforslag 29
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 12 
måneder efter datoen i artikel 8. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser sammen med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

udgår

Når medlemsstaterne vedtager disse 
bestemmelser, henvises der deri til dette 
direktiv, eller de ledsages ved 
offentliggørelsen af en sådan henvisning. 
De nærmere regler for denne henvisning 
fastsættes af medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Frivillighed synes at være et bedre princip. I et tilsvarende tilfælde, nemlig i forbindelse med 
direktiv 2003/30/EF om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport, er den europæiske lovgivning allerede én gang blevet ledt i den 
retning. Derfor bør medlemsstaterne ikke pålægges pligt til at gennemføre dette direktiv.
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