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Förslag till yttrande (PE 369.920v01-00)
Helmuth Markov
Främjande av rena vägtransportfordon

Förslag till direktiv (KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch

Ändringsförslag 7
Lagstiftningsresolution

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

Or. de

Motivering

Direktivet är varken tidsenligt eller förnuftigt. Det leder till ökad byråkrati och 
omyndigförklarar såväl medlemsstater som ”offentliga organ” och offentlig-privata 
partnerskap.

Ändringsförslag från Willi Piecyk och Marta Vincenzi

Ändringsförslag 8
Lagstiftningsresolution

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.
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Or. it

Motivering

Rena fordon kommer under en lång tid att vara dyrare än traditionella fordon.
Myndigheterna påtvingas ökade kostnader utan att man föreskriver ett stödsystem i form av 
exempelvis en kompensationsfond på nationell nivå eller gemenskapsnivå. Åtgärden innebär 
sålunda ett åsidosättande av den autonomiprincip som ligger till grund för myndigheternas 
organisation och förvaltning. Man bör dessutom snarare än isolerade åtgärder ange 
strategiska riktlinjer på miljö- och energiområdet för att ge riktning åt forskning och 
investeringar.

Förslag till direktiv

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 9
Skäl 6a (nytt)

(6a) Enligt artikel 299.2 i fördraget skall 
specifika åtgärder antas i syfte att fastställa 
villkoren för hur fördraget skall tillämpas 
beträffande de yttersta randområdena.

Or. pt

Motivering

Strikt tillämpning av bestämmelserna i artikel 299.2 i fördraget.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 10
Skäl 8

(8) Prestandanormer bör användas för att 
gynna rena fordon. I Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder 
mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer med 

(8) Prestandanormer och 
effektivitetsnormer, som bör avse inte bara 
miljöskydd utan även energibesparing, bör 
användas för att gynna rena fordon. I 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
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kompressionständning som används i fordon 
samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar 
från motorer med gnisttändning drivna med 
naturgas eller gasol vilka används i fordon 
definieras en norm för miljövänligare fordon 
(EEV, Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) med en totalvikt på över 3,5 ton. 
För närvarande verkar den normen vara den 
lämpligaste att använda i det här direktivet 
för definition av ett rent fordon. Det bör 
dock ges möjlighet att ändra definitionen av
för att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen.

medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder 
mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer med 
kompressionständning som används i fordon
samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar 
från motorer med gnisttändning drivna med 
naturgas eller gasol vilka används i fordon 
definieras en norm för miljövänligare fordon 
(EEV, Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) med en totalvikt på över 3,5 ton. 
För närvarande verkar den normen vara den 
lämpligaste att använda i det här direktivet 
för definition av ett rent fordon. Det bör 
dock ges möjlighet att ändra definitionen för 
att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen
så att de uppgifter som utvärderas avser
inte bara miljöprestanda utan även 
energieffektivitet. Definitionen bör i 
synnerhet utvidgas till att omfatta motorer 
som använder hybridteknik eller som inte 
förorsakar förorenande utsläpp.

Or. it

Motivering

Definitionen av miljövänligare fordon (EEV-fordon) bör omformuleras så att den tar hänsyn 
till parametrarna för energieffektivitet och omfattar innovativ teknik, i linje med 
gemenskapens energipolitik och gemenskapens lagstiftning om alternativa bränslen.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 11
Skäl 13

(13) Rena fordon är dyrare än 
konventionella, eftersom marknaden för den 
typen av fordon inte är särskilt väl 
utvecklad. Om man skapar en 
minimiefterfrågan på rena fordon, kan det
leda till att tillverkarna ökar produktionen 
och följaktligen till effektivare teknik. I takt 
med att efterfrågan ökar, skulle 
stordriftsfördelar leda till lägre kostnader.

(13) Rena fordon är dyrare än 
konventionella, eftersom marknaden för den 
typen av fordon inte är särskilt väl 
utvecklad. Skapandet av en 
minimiefterfrågan på rena fordon, som kan 
leda till att tillverkarna ökar produktionen 
och följaktligen till effektivare teknik, bör 
åtföljas av att det ordnas med en 
minimidistribution av alternativa bränslen,
vilket skulle erbjuda användarna en
konkret valmöjlighet. I takt med att 
efterfrågan på rena fordon och tillgången 
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på alternativa bränslen ökar, skulle 
stordriftsfördelar leda till lägre kostnader för 
rena fordon samt till en minskning av de
förorenande utsläppen och 
energiförbrukningen.

Or. it

Motivering

För att skapa en marknad räcker det inte med att stimulera efterfrågan, utan man måste 
också se till att valmöjligheter erbjuds. Viktigt är i synnerhet att konsumenten, i detta fall den 
operatör som använder rena fordon, kan välja mellan alla olika typer av bränslen, både 
konventionella och innovativa. I vilket fall som helst är en politik som går ut på enbart 
skyldigheter och övervakning inte tillräcklig för att stödja en självständig och effektiv 
marknad.

Ändringsförslag från Willi Piecyk

Ändringsförslag 12
Skäl 14

(14) Högre kostnader för rena fordon bör 
inte leda till sämre kvalitet på 
kollektivtrafiken. De högre 
upphandlingskostnaderna kan därför 
kompenseras genom finansiellt stöd från 
nationella fonder och passande 
gemenskapsfonder. Genom att miljö- och 
hälsopåverkan minskar, förväntas samhällets 
vinster totalt sett bli större än de insatser 
som görs.

(14) Högre kostnader för rena fordon bör 
inte leda till sämre kvalitet på 
kollektivtrafiken. De högre 
upphandlingskostnaderna måste därför 
kompenseras genom finansiellt stöd från de 
nationella budgetarna och passande 
gemenskapsfonder. Genom att miljö- och 
hälsopåverkan minskar, förväntas samhällets 
vinster totalt sett bli större än de insatser 
som görs.

Or. de

Motivering

De som främst berörs av förslaget är de lokala och regionala myndigheternas förvaltningar. 
De förväntade extrakostnaderna skulle leda till en alltför stor börda för dem.

Ändringsförslag från Willi Piecyk

Ändringsförslag 13
Artikel 1

Genom det här direktivet åläggs Syftet med detta direktiv är att främja 
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medlemsstaterna att vidta lämpliga 
åtgärder så att offentliga organs 
upphandling av fordon innehåller en viss 
andel rena fordon. 

avsättningen av rena fordon. Härigenom 
skall tillverkarna uppmuntras att påskynda 
utvecklingen av energisnålare fordon med 
lägre utsläpp. 

Or. de

Motivering

Frivillighet verkar vara en bättre princip. I ett liknande fall, nämligen i direktiv 2003/30/EG 
om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel, valde den 
europeiska lagstiftaren redan en gång detta tillvägagångssätt.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 14
Artikel 1

Genom det här direktivet åläggs 
medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder 
så att offentliga organs upphandling av 
fordon innehåller en viss andel rena fordon. 

Genom det här direktivet åläggs 
medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder 
så att offentliga organ och trafikoperatörer 
som erbjuder transporttjänster efter 
koncession eller tillstånd från ett offentligt 
organ och vars underleverantörsavtal har 
en löptid på minst åtta år vid upphandling 
av fordon anslår en viss andel till rena 
fordon. 

Or. de

Motivering

I överensstämmelse med artikel 3 bör också de trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession från ett offentligt organ omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Underleverantörsavtal har ofta en betydligt kortare löptid än de 
linjekoncessioner som uppdragsgivaren har beviljat och ligger därför ofta långt under de 
lagstadgade avskrivningstiderna. En amortering av de ökade kostnader som följer av 
EEV-normen är inte möjlig vid korta löptider, vilket skulle leda till oskäliga belastningar för 
underleverantörerna.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 15
Artikel 2, led b

(b) rent fordon: nya vägtrafikfordon som (b) rent fordon: nya vägtrafikfordon som 
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uppfyller kraven för miljövänligare fordon 
(EEV-fordon) enligt artikel 1 c och 
avsnitt 6.2.1 i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG i sin senaste version.

uppfyller kraven för miljövänligare fordon 
(EEV-fordon) enligt den aktuella 
definitionen i artikel 1 c och enligt 
avsnitt 6.2.1 i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG i sin senaste version,
som begränsar sig till parametrar för 
miljökonsekvensbedömning och som i de 
efterföljande versionerna kommer att 
omfatta även uppgifter för bedömning av 
energieffektivitet.

Or. it

Motivering

Definitionen av ett rent fordon bör omformuleras så att den tar hänsyn till parametrarna för 
energieffektivitet och omfattar innovativ teknik. Om man bibehåller den aktuella definitionen 
som hänför sig till EEV-fordon, i enlighet med artikel 2, förbiser man fordon som inte 
förorsakar traditionella utsläpp och som ökar energibesparingen. Faktum är att åtgärderna 
för att främja rena fordon begränsar sig till metandrivna motorer, den enda alternativa teknik
som för tillfället i hög grad motsvarar definitionen av EEV-fordon.

Ändringsförslag från Saïd El Khadraoui

Ändringsförslag 16
Artikel 2, led b

(b) rent fordon: nya vägtrafikfordon som 
uppfyller kraven för miljövänligare fordon 
(EEV-fordon) enligt artikel 1 c och 
avsnitt 6.2.1 i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG i sin senaste version.

(b) rent fordon: vägtrafikfordon som 
uppfyller kraven för miljövänligare fordon 
(EEV-fordon) enligt artikel 1 c och 
avsnitt 6.2.1 i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG i sin senaste version, 
eller som uppfyller motsvarande eller 
strängare krav.

Or. en

Motivering

Offentliga organ bör inte bara tillåtas att köpa nya utan även begagnade fordon som utrustats 
med teknik som gör dem lika rena eller till och med renare än EEV-fordon. Detta kan också 
stimulera marknaden för efterhandsinstallering av teknik som har samma eller bättre 
utsläppsreducerande effekt på fordon.
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Ändringsförslag från Reinhard Rack

Ändringsförslag 17
Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Medlemsstaterna skall se till att 10 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Or. de

Ändringsförslag från Willi Piecyk

Ändringsförslag 18
Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Medlemsstaterna skall eftersträva att 25 % 
av de vägtransportfordon med en högsta 
tillåten totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs 
eller köps under ett givet år av offentliga 
organ eller trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Or. de

Motivering

Frivillighet verkar vara en bättre princip. I ett liknande fall, nämligen i direktiv 2003/30/EG 
om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel, valde den 
europeiska lagstiftaren redan en gång detta tillvägagångssätt.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 19
Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
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vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2. Första meningen 
gäller bara under förutsättning att den 
europeiska fordonsmarknaden utöver 
naturgasdrivna fordon har tillgång även till 
dieseldrivna fordon enligt artikel 2 till ett 
marknadsmässigt pris.

Or. de

Motivering

För tillfället kan man på den europeiska fordonsmarknaden inte få tag på dieseldrivna 
EEV-bussar till ett marknadsmässigt pris. Följden blev i så fall att naturgasbranschen 
ensidigt skulle gynnas i lagen, vilket vore ett otillbörligt ingripande i marknaden.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 20
Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som i enlighet med artikel 1 
erbjuder transporttjänster efter koncession 
eller tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Or. de

Motivering

Småföretag missgynnas på ett orimligt sätt genom artikel 3, eftersom en andel på 25 procent
har en större inverkan på dem än på medelstora och stora företag. Småföretag (mindre än
50 anställda innebär vanligen till och med färre än 40 fordon) upphandlar inte mer än ett 
fordon per år, normalt till och med bara ett fordon vart nionde år (lagstadgad avskrivning).
Detta skulle sålunda innebära en lagstadgad snedvridning av konkurrensen till förfång för 
småföretag.
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Ändringsförslag från Reinhard Rack

Ändringsförslag 21
Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som erbjuder 
transporttjänster efter koncession eller 
tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Medlemsstaterna skall se till att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år av offentliga organ eller 
trafikoperatörer som i enlighet med artikel 1 
erbjuder transporttjänster efter koncession 
eller tillstånd från ett offentligt organ, nedan 
kallade ”operatörer”, är rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Or. de

Motivering

Mikroföretag missgynnas på ett orimligt sätt genom artikel 3, eftersom en andel på 
25 procent har en större inverkan på dem än på medelstora och stora företag. Mikroföretag 
upphandlar inte mer än ett fordon per år, vilket betyder att en andel på 25 procent i praktiken 
innebär en andel på 100 procent för dessa företagare. De skulle vara tvungna att hela tiden 
anskaffa nya och kostsamma fordon, medan medelstora och stora företag bara skulle behöva 
köpa 25 procent nya fordon. Detta innebär en lagstadgad snedvridning av konkurrensen till 
förfång för mikroföretag.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 22
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Medlemsstater med yttersta randområden 
enligt artikel 299.2 i fördraget får i syfte att 
genomföra detta direktiv anta 
övergångsbestämmelser som är tillämpliga
under högst två år.

Or. pt

Motivering

Ändringsförslaget till artikel 3 syftar till att

a) garantera tillämpningen av bestämmelserna i artikel 299.2 i fördraget, och
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b) möjliggöra ett effektivt genomförande av direktivet i de yttersta randområdena, genom 
att begränsa de särskilt höga kostnader som kännetecknar transportsektorn i dessa 
områden till följd av de bestående begränsningar som präglar dessa portugisiska, 
spanska och franska områden.

Ändringsförslag från Reinhard Rack

Ändringsförslag 23
Artikel 3, stycke 1b (nytt)

Mikroföretag skall undantas från 
första stycket.

Or. de

Motivering

Mikroföretag missgynnas på ett orimligt sätt genom artikel 3, eftersom en andel på 
25 procent har en större inverkan på dem än på medelstora och stora företag. Mikroföretag 
upphandlar inte mer än ett fordon per år, vilket betyder att en andel på 25 procent i praktiken 
innebär en andel på 100 procent för dessa företagare. De skulle vara tvungna att hela tiden 
anskaffa nya och kostsamma fordon, medan medelstora och stora företag bara skulle behöva 
köpa 25 procent nya fordon. Detta innebär en lagstadgad snedvridning av konkurrensen till 
förfång för mikroföretag.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 24
Artikel 3, stycke 1c (nytt)

Småföretag (<50 anställda) skall undantas 
från första stycket.

Or. de

Motivering

Småföretag missgynnas på ett orimligt sätt genom artikel 3, eftersom en andel på 25 procent 
har en större inverkan på dem än på medelstora och stora företag. Småföretag (mindre än 
50 anställda innebär vanligen till och med färre än 40 fordon) upphandlar inte mer än ett 
fordon per år, normalt till och med bara ett fordon vart nionde år (lagstadgad avskrivning). 
Detta skulle sålunda innebära en lagstadgad snedvridning av konkurrensen till förfång för 
småföretag.
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Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 1

1. Definitionen av ett rent fordon i artikel 2 b 
får anpassas till den tekniska utvecklingen i 
enlighet med förfarandet i artikel 6.2.

1. Definitionen av ett rent fordon i artikel 2 b 
får utan dröjsmål anpassas till den tekniska 
utvecklingen och utvidgas till att omfatta
alternativ teknik i enlighet med förfarandet i 
artikel 6.2. Definitionen av ett rent fordon 
skall utöver parametrar för 
miljökonsekvensbedömning beakta 
uppgifter om energieffektivitet.

Or. it

Motivering

Definitionen av ett rent fordon bör omformuleras så att den tar hänsyn till parametrarna för 
energieffektivitet och omfattar innovativ teknik, i linje med gemenskapens energipolitik och 
gemenskapens lagstiftning om alternativa bränslen. Om man begränsar definitionen till att 
avse EEV-fordon förbiser man fordon som inte förorsakar traditionella utsläpp och som ökar 
energibesparingen.

Ändringsförslag från Bogusław Liberadzki

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall en gång per år, 
med början det datum som anges i 
artikel 7.1, för det aktuella kalenderåret 
sammanställa statistik om det antal och den
relativa andel miljövänliga fordon som 
offentliga organ eller operatörer köpt eller 
hyrt.

1. Medlemsstaterna skall en gång per år, 
med början det datum som anges i 
artikel 7.1, för det aktuella kalenderåret 
sammanställa statistik om det antal olika 
fordonstyper (bussar, nyttofordon) och den
relativa andel miljövänliga fordon som 
offentliga organ eller operatörer köpt eller 
hyrt.

Or. pl

Motivering

Syftet är att möjliggöra en mer precis analys av hur väl de principer som ligger till grund för 
direktivet har uppfyllts.
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall en gång per år, 
med början det datum som anges i 
artikel 7.1, för det aktuella kalenderåret 
sammanställa statistik om det antal och den 
relativa andel miljövänliga fordon som 
offentliga organ eller operatörer köpt eller 
hyrt.

1. Medlemsstaterna skall vartannat år, med 
början det datum som anges i artikel 7.1, för 
det aktuella kalenderåret sammanställa 
statistik om det antal och den relativa andel 
miljövänliga fordon som offentliga organ 
eller operatörer köpt eller hyrt.

Medlemsstaterna skall senast den 
30 september varje år vidarebefordra den 
informationen till kommissionen.

Medlemsstaterna skall senast den 
30 september vartannat år vidarebefordra 
den informationen till kommissionen.

Or. pt

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra genomförandet av bestämmelserna i artikeln utan att 
samtidigt öka byråkratin.

Ändringsförslag från Willi Piecyk

Ändringsförslag 28
Artikel 6, punkt 2

2. Med den informationen som underlag 
skall kommissionen förbereda en årlig 
rapport om efterlevnaden av kravet i detta 
direktiv. 

2. Med den informationen som underlag 
skall kommissionen förbereda en årlig 
rapport om efterlevnaden av förslaget i detta 
direktiv. 

Senast tre år efter datumet i artikel 7.1 skall 
kommissionen sammanställa en rapport om 
tillämpningen av direktivet och om de 
åtgärder enskilda medlemsstater vidtagit i 
fråga om upphandling av rena fordon med 
en totalvikt på under 3,5 ton. Rapporten 
skall innehålla en bedömning av vilka 
effekter det här direktivet fått, 
medlemsstaternas rapportering och behovet 
av ytterligare åtgärder, samt innehålla 
förslag, framförallt när det gäller frågan om 
kravet på ren upphandling skall utvidgas 
till personbilar och lätta lastbilar med en 
totalvikt på under 3,5 ton.

Senast tre år efter datumet i artikel 7.1 skall 
kommissionen sammanställa en rapport om 
tillämpningen av direktivet och om de 
åtgärder enskilda medlemsstater vidtagit i 
fråga om upphandling av rena fordon med 
en totalvikt på under 3,5 ton. Rapporten 
skall innehålla en bedömning av vilka 
effekter det här direktivet fått, 
medlemsstaternas rapportering och behovet 
av ytterligare åtgärder, samt innehålla 
förslag, framförallt för att främja 
avsättningen av rena fordon när det gäller
personbilar och lätta lastbilar med en 
totalvikt på under 3,5 ton.
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Or. de

Motivering

Frivillighet verkar vara en bättre princip. I ett liknande fall, nämligen i direktiv 2003/30/EG 
om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel, valde den 
europeiska lagstiftaren redan en gång detta tillvägagångssätt.

Ändringsförslag från Willi Piecyk

Ändringsförslag 29
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast 12 månader från den dag som anges 
i artikel 8. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

utgår

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen skall göras skall varje 
medlemsstat själv utfärda.

Or. de

Motivering

Frivillighet verkar vara en bättre princip. I ett liknande fall, nämligen i direktiv 2003/30/EG 
om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel, valde den 
europeiska lagstiftaren redan en gång detta tillvägagångssätt. I enlighet härmed bör 
medlemsstaterna inte vara förpliktade att genomföra detta direktiv.


