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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 10

Europa-Parlamentet forkaster Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Af direktivet om fremme af renere vejtransportkøretøjer kan der ikke forventes nogen 
mængdemæssigt nævneværdig indvirkning på bevarelsen af ren luft eller opfyldelse af 
klimabeskyttelsesmål. Målgruppen er relativt lille (8,25% af markedet). Der er ikke overalt 
tilsvarende køretøjer til rådighed. Desuden træder Euro 5-standarderne i kraft i 2008-2009 
og er næsten identiske med standarden for mere miljøvenlige køretøjer (EEV).

Samtidig skal der også betales betydelige meromkostninger, som ikke står i noget forhold til 
den opnåede nyttevirkning.

Det ville være mere målrettet og indebære mindre omkostninger at fremskynde en ambitiøs 
Euro 6-standard, som med sin fuldt dækkende gyldighed varigt ville føre til en forbedring af 
luftforureningssituationen.
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Ændringsforslag af Matthias Groote og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 11

Europa-Parlamentet forkaster Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Af dette forslag kan der ikke forventes nogen mængdemæssigt nævneværdig indvirkning på 
bevarelsen af ren luft eller opfyldelse af klimabeskyttelsesmål. For køretøjerne gælder Euro 
5-standardernes produktbestemte miljøregler, som også træder i kraft i 2008.

Et sådant forslag bør først overvejes, når Euro 6-grænseværdierne er til rådighed. Det skaber 
kun usikkerhed at operere med forskellige mellemstadier, hvilket også er ufornuftigt rent 
miljøpolitisk. Desuden kan det ikke forventes, at et direktiv, der fastsætter regler for indkøb af 
en kvote af særlig miljøvenlige køretøjer, som ikke findes på markedet, udløser de nødvendige 
udviklingsimpulser inden for bilindustrien. Direktivet ville kun få indflydelse på hvert tiende 
køretøj, der skal indkøbes, og de enorme meromkostninger, det ville betyde for kommunerne, 
står slet ikke i forhold til resultatet.

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 12

Punkt 1 a (nyt)

1a. opfordrer Rådet til ikke at fastlægge nogen fælles holdning og opfordrer 
Kommissionen til at tage sit forslag tilbage;

Or. de

Ændringsforslag af Matthias Groote og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 13

Punkt 1 a (nyt)

1a. opfordrer Rådet til ikke at vedtage nogen fælles holdning og opfordrer Kommissionen 
til at tage sit forslag tilbage;
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Or. de

Begrundelse

Af dette forslag kan der ikke forventes nogen mængdemæssigt nævneværdig indvirkning på 
bevarelsen af ren luft eller opfyldelse af klimabeskyttelsesmål. For køretøjerne gælder Euro 
5-standardernes produktbestemte miljøregler, som også træder i kraft i 2008.

Et sådant forslag bør først overvejes, når Euro 6-grænseværdierne er til rådighed. Det skaber 
kun usikkerhed at operere med forskellige mellemstadier, hvilket også er ufornuftigt rent 
miljøpolitisk. Desuden kan det ikke forventes, at et direktiv, der fastsætter regler for indkøb af 
en kvote af særlig miljøvenlige køretøjer, som ikke findes på markedet, udløser de nødvendige 
udviklingsimpulser inden for bilindustrien. Direktivet ville kun få indflydelse på hvert tiende
køretøj, der skal indkøbes, og de enorme meromkostninger, det ville betyde for kommunerne, 
står slet ikke i forhold til resultatet.

Forslag til direktiv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 14
Betragtning 8

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 15
Betragtning 9

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

(9) Køretøjer, der har lavt brændstofforbrug 
eller benytter alternative brændstoffer, 
herunder biobrændstoffer, naturgas, LPG og 
brint, og andre teknologier, herunder 
elektriske og hybride systemer, kan være 
med til at nedbringe emissioner og 
forurening, hvilket betyder en bedre 
luftkvalitet og dermed især også en 
betydelig højere livskvalitet i byerne, 
således som Det Europæiske Fællesskab i 
traktatens artikel 2 har sat sig som 
pligtopgave.

Or. de

Begrundelse

Med denne ændring skal det gøres klart, at de ønskede indkøb af miljøvenlige køretøjer i 
henhold til dette direktiv samtidig tjener til løsning af Fællesskabets opgaver, jf. EF-
traktatens artikel 2, at forbedre miljøkvaliteten og højne livskvaliteten.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 16
Betragtning 10

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

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

Or. de
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Begrundelse

Tanken om at forpligte offentlige organer som leverandører af tjensteydelser til at indkøbe 
særlig miljørene køretøjer bør opgives.
Med en mere fleksibel ordning kan der bedre tages højde for, om sådanne køretøjer, som 
endnu ikke findes overalt, rent faktisk er til rådighed, samt tages hensyn til de pågældende 
lokale forhold og finansielle muligheder.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 17
Betragtning 10

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

(10) Et gradvis voksende antal offentlige 
indkøb af renere køretøjer burde medvirke til 
at formindske forureningen og 
energiforbruget og fremme en hurtigere 
markedsføring af de køretøjsteknologier, der 
benyttes hertil.

Or. pl

Begrundelse

I betragtning af de nye EU-medlemsstaters finansielle muligheder er formuleringen "et 
gradvis voksende antal offentlige indkøb af renere køretøjer" mere acceptabel og lettere at 
gennemføre i praksis.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 18
Betragtning 10

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

(10) Offentlige indkøb af renere køretøjer 
medvirker til at formindske forureningen og 
energiforbruget og fremmer en hurtigere 
markedsføring af de køretøjsteknologier, der 
benyttes hertil. Der bør derfor stærkt 
tilskyndes til sådanne indkøb på frivillig 
basis både inden for den offentlige og den 
private sektor.

Or. en
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Begrundelse

Offentlige indkøb af renere køretøjer bør aktivt fremmes inden for alle sektorer omfattende 
offentlige myndigheder, industrien og husstande, for at skabe en stor efterspørgsel efter 
renere køretøjer. Etableringen af et solidt marked vil gøre det muligt for industrien at 
producere flere og billigere køretøjer af denne art.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 19
Betragtning 11

(11) Dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i også at fremme 
offentlige indkøb af køretøjer med øget 
miljøpræstation i kategorierne under 3,5 
ton ved at give fortrinsstilling til de seneste 
eurostandarder for forurenende emissioner 
i henhold til direktiv 70/220/EØF og inden 
for kategorien personbiler at foretrække 
køretøjer, hvis CO2-emissioner ligger under 
120 g/km, og samtidig tage hensyn til alle 
køretøjsteknologier, både dem, der bygger 
på benzin og diesel, og dem, der benytter 
alternative brændstoffer og teknologier, 
f.eks. biobrændstoffer, naturgas, LPG, 
brint og elektriske eller hybride systemer.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Fremme af indkøb af køretøjer i den nævnte kategori personbiler kan føre til korruption, 
eftersom et eller flere firmaer begunstiges.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 20
Betragtning 11

(11) Dette direktiv forhindrer ikke i også at 
fremme offentlige indkøb af køretøjer med 
øget miljøpræstation i kategorierne under 3,5 
ton ved at give fortrinsstilling til de seneste 
eurostandarder for forurenende emissioner i 
henhold til direktiv 70/220/EØF og inden for 

(11) Dette direktiv pålægger 
medlemsstaterne også at fremme offentlige 
indkøb af køretøjer med øget 
miljøpræstation i kategorierne under 3,5 ton 
ved at give fortrinsstilling til de seneste 
eurostandarder for forurenende emissioner i 
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kategorien personbiler at foretrække 
køretøjer, hvis CO2-emissioner ligger under 
120 g/km, og samtidig tage hensyn til alle 
køretøjsteknologier, både dem, der bygger 
på benzin og diesel, og dem, der benytter 
alternative brændstoffer og teknologier, 
f.eks. biobrændstoffer, naturgas, LPG, brint 
og elektriske eller hybride systemer.

henhold til direktiv 70/220/EØF og inden for 
kategorien personbiler at foretrække 
køretøjer, hvis CO2-emissioner ligger under 
120 g/km, indtil 2010 og herefter 100g/km, 
og samtidig tage hensyn til alle 
køretøjsteknologier, både dem, der bygger 
på benzin og diesel, og dem, der benytter 
alternative brændstoffer og teknologier, 
f.eks. biobrændstoffer, naturgas, LPG, brint 
og elektriske eller hybride systemer.

Or. en

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 21
Betragtning 12

(12) Forpligtelserne i forbindelse med køb 
eller leje af køretøjer bør anvendes på 
samme måde på alle, der leverer offentlige 
transporttjenester.

(12) Tilskyndelse til køb eller leje af renere
køretøjer bør på samme måde gælde alle, der 
leverer offentlige transporttjenester.

Or. de

Begrundelse

Tanken om at forpligte offentlige organer som leverandører af tjensteydelser til at indkøbe 
særlig miljørene køretøjer bør opgives.
Med en mere fleksibel ordning kan der bedre tages højde for, om sådanne køretøjer, som 
endnu ikke findes overalt, rent faktisk er til rådighed, samt tages hensyn til de pågældende 
lokale forhold og finansielle muligheder.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 22
Betragtning 12

(12) Forpligtelserne i forbindelse med køb 
eller leje af køretøjer bør anvendes på 
samme måde på alle, der leverer offentlige 
transporttjenester.

(12) Incitamenterne i forbindelse med køb 
eller leje af renere køretøjer bør anvendes på 
samme måde på alle, der leverer offentlige 
transporttjenester.

Or. en
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Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag til artikel 3.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 23
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 
af mere effektive teknologier. Efterhånden 
som efterspørgslen vokser, vil 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger.

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

Or. de

Begrundelse

En mindsteefterspørgsel på grundlag af en obligatorisk ordning kan ikke forsvares ud fra de 
argumenter, der allerede er fremført i begrundelsen for ændringsforslag 16 vedrørende 
betragtning 10. Samtidig kan der dog med relevante henstillinger forventes en positiv 
indflydelse på markedsføringen.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 24
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 bør der 
med finansiel støtte fra medlemsstaterne og 
med egnede midler fra Fællesskabet, såsom 
fra strukturfondene og 
samhørighedsfonden, 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 
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sundhedspåvirkninger.

Or. de

Begrundelse

Det mål at tilskynde til indkøb af en bestemt kvote miljøvenlige køretøjer kan sikkert kun nås, 
såfremt de offentlige organer støttes med fremmende ordninger. Hertil vil der blive brug for 
at kompensere ved hjælp af de relevante støtteprogrammer.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 25
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 bør 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.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen understreger med rette risikoen for, at køb af væsentligt dyrere køretøjer kan 
resultere i, at den offentlige transportsektors konkurrenceevne bliver ringere end andre 
transportsektorers ditto, samt at de allerede knappe kommunale og regionale budgetter 
belastes. Desuden bør EU og nationale myndigheder med finansielle incitamenter tilskynde 
lokale og regionale myndigheder til at købe renere køretøjer.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 26
Artikel 1

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

Medlemsstaterne opfordres til at træffe 
passende foranstaltninger for at fremme 
offentlige organers indkøb af renere 
køretøjer.
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Or. de

Begrundelse

Tanken om at pålægge medlemsstaterne en pligt bør opgives. Ved at gå mere fleksibelt frem i 
form af en henstilling kan der aktiveres indkøb af renere køretøjer alt efter, om sådanne 
køretøjer rent faktisk er til rådighed, samt under hensyntagen til de pågældende lokale 
forhold og finansielle muligheder. Foranstaltninger, som medlemsstaterne kan træffe, skal 
indebære ordninger, der tilskynder de offentlige organer til at indkøbe miljøvenlige køretøjer,
som fastsat i denne bestemmelse.

Ændringsforslag af Matthias Groote og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 27
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 henstiller til medlemsstaterne 
at træffe passende foranstaltninger, som kan 
bidrage til, at offentlige organer i 
forbindelse med indkøb lægger særlig vægt 
på at købe renere køretøjer.

Or. de

Begrundelse

Tanken om at pålægge medlemsstaterne en pligt bør opgives. Det samme gælder fastsættelsen 
af en bindende kvote for indkøb af særlig miljøvenlige køretøjer (EEV), jf. direktiv 
2005/55/EF. I betragtning af de mange forskellige forhold, hvorunder der i hvert enkelt 
tilfælde er brug for køretøjerne, og det faktum, at sådanne køretøjer ikke hidtil har været til 
rådighed på markedet, ser det ikke ud til at blive nogen succes at indføre bindende pligt til at 
indkøbe en fastsat kvote.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 28
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 tilskynder medlemsstaterne til 
at træffe passende foranstaltninger for at 
sikre, at renere køretøjer udgør en bestemt 
andel af offentlige og private organers 
indkøb.

Or. en
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Begrundelse

Forpligtelsen til at indføre en obligatorisk kvote, som indebærer, at 25 % af de køretøjer, der 
indkøbes, skal være renere, medfører væsentlige ekstraudgifter for lokale og regionale 
myndigheder. Bindende krav om køb af dyrere køretøjer kan skade den offentlige transports 
konkurrenceevne. For at få opfyldt direktivets mål vil en frivillig ordning derfor være mere 
effektiv. Desuden bør den private sektor ligeledes tilskyndes til at at købe renere køretøjer. 
Dette vil få en endnu større virkning og skabe lige vilkår for såvel den offentlige som den 
private sektor. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 29
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 tungt erhvervskøretøj": 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.

Or. en

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 30
Artikel 2, litra b a (nyt)

(ba) "Ren personbil": nye personbiler, som 
opfylder de seneste eurostandarder for 
forurenende emissioner i henhold til 
direktiv 70/220/EØF, og hvis CO2-
emissioner ligger under 120 g/km, indtil 
2010 og herefter 100g/km. 

Or. en

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 31
Artikel 3
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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 tilskynder offentlige og 
private sektorer til at opfylde målet om, at 
25 % af de vejtransportkøretøjer med en 
teknisk tilladt totalvægt over 3,5 ton, som 
købes eller lejes i et givet år, er renere 
køretøjer som defineret i artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Der bør gøres en aktiv indsats for at tilskynde alle sektorer til på frivillig basis at opfylde 
målet om, at 25 % af de køretøjer, der forhandles, er renere. På nuværende tidspunkt er 
renere køretøjer væsentligt dyrere end konventionelle køretøjer. Medlemsstaterne bør 
udarbejde frivillige foranstaltninger med henblik på at tilskynde alle sektorer til at købe 
renere køretøjer på frivillig basis.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 32
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 renere køretøjer 
som defineret i artikel 2 udgør en gradvis 
voksende andel af det samlede antal
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.

Or. pl

Begrundelse

I betragtning af de nye EU-medlemsstaters finansielle muligheder er formuleringen, "at 
renere køretøjer … udgør en gradvis voksende andel", mere acceptabel og lettere at 
gennemføre i praksis.
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Ændringsforslag af Matthias Groote og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 33
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.

Det henstilles til medlemsstaterne at træffe 
passende foranstaltninger, som bidrager til, 
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

Konsekvensændring. Tilskyndelse til indkøb af renere køretøjer bør foregå på frivillig basis.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 34
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 tilstræber, 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

I første omgang bør det tilstræbes, at kvoten på 25% for indkøb af renere køretøjer 
overholdes, uden at den fastsættes bindende. Argumentet herfor er, at den påkrævede 
teknologi ikke er til rådighed inden for de forskellige køretøjstyper, og at det er nødvendigt at 
tage hensyn til de pågældende lokale forhold, hvilket man kun kan gøre ved at gå mere 
fleksibelt frem i form af en henstilling.
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Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 35
Artikel 3, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne sikrer, at 50 % af de 
personbiler, 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. en

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 36
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), kan tilpasses til den teknologiske 
udvikling efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Med en ændring af referencen fra artikel 6, stk. 2, til artikel 5, stk. 2, rettes en redaktionel 
fejl.

Ændringsforslag af Matthias Groote og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 37
Artikel 5

1. Kommissionen bistås af et udvalg. udgår
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til [højst tre 
måneder].
3. Udvalget vedtager selv sin 
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forretningsorden.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke brug for, at Kommissionen bistås af et udvalg. Gives der afkald på et udvalg, er 
dette også et initiativ til at begrænse forvaltningsindsatsen.

Ændringsforslag af Matthias Groote og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 38
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.

udgår

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

Or. de

Begrundelse

Initiativ til begrænsning af forvaltningsindsatsen.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 39
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. To år efter datoen i artikel 7, stk. 1, 
udarbejder medlemsstaterne en statistik 
over det antal mere miljøvenlige køretøjer, 
som offentlige organer og operatører har 
indkøbt, om deres forholdsmæssige andel og
om bilparkernes aktuelle euro-
gennemsnitsværdi og dennes årlige 
udsving.
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Medlemsstaterne sender hvert år disse 
oplysninger til Kommissionen senest den 
30. september.

Or. de

Begrundelse

Med denne indberetning skal det dokumenteres, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til 
indkøb af miljøvenlige køretøjer samt fornyelse af bilparken.

Ved først at kræve indberetning efter to år tager man hensyn til det principielle mål at 
reducere bureaukratiet og deregulere.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 40
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, 
som offentlige organer har indkøbt, og om 
deres forholdsmæssige andel.

Or. pl

Begrundelse

Mindre transportvirksomheder, som råder over et eller to køretøjer og beslutter sig til at købe 
eller lease yderligere køretøjer, tvinges ifølge dette direktiv (KOM(2005)0634) med 
administrative bestemmelser til at lease eller købe renere køretøjer, hvilket ofte er forbundet 
med højere omkostninger.

Den foreliggende formulering strider mod princippet om fri konkurrence på det indre marked, 
eftersom større transportvirksomheder kan give udgifterne i forbindelse med indkøb af renere 
køretøjer videre til kunderne, mens mindre virksomheder må tære på deres økonomiske 
likviditet.

Ændringsforslag af Matthias Groote og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 41
Artikel 6, stk. 2
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2. På grundlag af disse oplysninger 
udarbejder Kommissionen hvert år en 
rapport om opfyldelsen af dette direktivs 
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 
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.

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

Or. de

Begrundelse

Konsekvensændring. Initiativ til begrænsning af forvaltningsindsatsen.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 42
Artikel 6, stk. 2

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

2. Senest tre år efter datoen i artikel 7, stk. 1, 
udarbejder Kommissionen på grundlag af 
medlemsstaternes oplysninger, jf. stk. 1, en 
rapport om direktivets anvendelse. 
Rapporten skal bedømme direktivets 
virkninger, medlemsstaternes trufne 
foranstaltninger og behovet for yderligere 
foranstaltninger og skal om nødvendigt 
fremsætte forslag om at indføre pligt til at 
foretage offentlige indkøb af renere 
køretøjer.

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 
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direktivets virkninger, medlemsstaternes 
indberetninger og behovet for yderligere 
foranstaltninger og skal om nødvendigt 
fremsætte forslag, ikke mindst om at udvide 
forpligtelsen til at foretage offentlige indkøb 
af renere køretøjer til at omfatte personbiler 
og lette erhvervskøretøjer under 3,5 ton.

Or. de

Begrundelse

Alt afhængig af, hvilke fremskridt der er gjort, og hvorledes markedet har udviklet sig, kan 
der træffes yderligere foranstaltninger, såsom at indføre pligt til sådanne indkøb.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 43
Artikel 6, stk. 2, afsnit 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et krav vil medføre store ekstraomkostninger for lokale og regionale 
myndigheder. Der bør derfor tilskyndes til i højere grad at indkøbe renere køretøjer, men på 
frivillig basis og ved hjælp af tilstrækkelig økonomisk støtte.


