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

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 10
Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Det kan inte förväntas att detta direktiv för att främja rena fordon kvantitativt sett skall 
nämnvärt bidra till en renare luft eller uppnåendet av klimatskyddsmålen. De fordon som 
omfattas är relativ få (8,25 procent av marknaden). Det finns ingen heltäckande tillgång på 
motsvarande fordon. Dessutom träder Euro 5-normen i kraft 2008/2009, och den är nästan 
identisk med EEV-standarden. Härtill kommer avsevärda merkostnader, som inte står i något 
rimligt förhållande till den nytta som uppnås.

Det vore mer ändamålsenligt och billigare att utarbeta en ambitiös Euro 6-norm, vars 
heltäckande effekter skulle bidra till att hållbart förbättra och minska föroreningsnivåerna i 
luften.

Ändringsförslag från Matthias Groote och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 11
Förslag till förkastande
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Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Det kan inte förväntas att detta förslag kvantitativt sett skall nämnvärt bidra till en renare luft 
eller uppnåendet av klimatskyddsmålen. Fordonen omfattas av de produktrelaterade 
miljöbestämmelserna i Euro 5-normen, som också kommer att träda i kraft 2008. 

Man bör överväga ett sådant förslag först när man förfogar över gränsvärden via Euro 6. 
Olika mellansteg leder bara till osäkerhet och är inte heller logiska ur miljöpolitisk synpunkt. 
Dessutom kan man inte heller förvänta sig att ett direktiv som föreskriver upphandling av en 
kvot särskilt miljövänliga fordon, som inte existerar på marknaden, stimulerar 
fordonsindustrin till den utveckling som behövs. Direktivet skulle bara kunna påverka högst 
vart tionde fordon som skall upphandlas, och de enorma merkostnader som uppstår 
därigenom för kommunerna är orimliga i förhållande till resultatet.

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 12
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte fastställa någon gemensam ståndpunkt, 
och uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

Or. de

Ändringsförslag från Matthias Groote och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 13
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte fastställa någon gemensam ståndpunkt, 
och uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

Or. de

Motivering

Det kan inte förväntas att detta förslag kvantitativt sett skall nämnvärt bidra till en renare luft 
eller uppnåendet av klimatskyddsmålen. Fordonen omfattas av de produktrelaterade 
miljöbestämmelserna i Euro 5-normen, som också kommer att träda i kraft 2008. 

Man bör överväga ett sådant förslag först när man förfogar över gränsvärden via Euro 6. 
Olika mellansteg leder bara till osäkerhet och är inte heller logiska ur miljöpolitisk synpunkt. 
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Dessutom kan man inte heller förvänta sig att ett direktiv som föreskriver upphandling av en 
kvot särskilt miljövänliga fordon, som inte existerar på marknaden, stimulerar 
fordonsindustrin till den utveckling som behövs. Direktivet skulle bara kunna påverka högst 
vart tionde fordon som skall upphandlas, och de enorma merkostnader som uppstår 
därigenom för kommunerna är orimliga i förhållande till resultatet.

Förslag till direktiv

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 14
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 
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.

(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 
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 när det 
gäller kategorin tunga fordon. Det bör dock 
ges möjlighet att ändra definitionen av för 
att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 15
Skäl 9

(9) Fordon med låg bränsleförbrukning eller 
som använder alternativa bränslen, 

(9) Fordon med låg bränsleförbrukning eller 
som använder alternativa bränslen, 
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exempelvis biobränsle, naturgas, LPG eller 
vätgas, eller som är försedda med elmotor 
eller hybriddrift (kombination av 
förbrännings- och elmotor), kan bidra till att 
minska utsläppen och föroreningarna.

exempelvis biobränsle, naturgas, LPG eller 
vätgas, eller som är försedda med elmotor 
eller hybriddrift (kombination av 
förbrännings- och elmotor), kan bidra till att 
minska utsläppen och föroreningarna, vilket 
leder till en förbättring av luftkvaliteten och 
därmed i synnerhet också till en väsentlig 
höjning av livskvaliteten i städerna, vilket 
Europeiska gemenskapen enligt artikel 2 i 
fördraget är skyldig att bidra till.

Or. de

Motivering

Syftet är att förtydliga att den önskade upphandlingen av miljövänliga fordon enligt direktivet 
samtidigt medför att gemenskapen kan uppfylla sina skyldigheter att förbättra miljö- och 
livskvaliteten enligt artikel 2 i EG-fördraget.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 16
Skäl 10

(10) Obligatorisk upphandling av rena 
fordon bör bidra till minskad nedsmutsning 
och lägre energiförbrukning och till att sådan 
fordonsteknik införs tidigare.

(10) Främjande av upphandling av rena 
fordon bör bidra till minskad nedsmutsning 
och lägre energiförbrukning och till att sådan 
fordonsteknik införs tidigare.

Or. de
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Motivering

Att göra offentliga organs upphandling av särskilt rena fordon obligatorisk bör undvikas.

Med en flexiblare bestämmelse kan det tas bättre hänsyn, både till att dessa fordon i praktiken 
ännu inte finns att tillgå överallt och till lokala förhållanden och ekonomiska möjligheter.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 17
Skäl 10

(10) Obligatorisk upphandling av rena 
fordon bör bidra till minskad nedsmutsning 
och lägre energiförbrukning och till att sådan 
fordonsteknik införs tidigare.

(10) En gradvis övergång till upphandling 
av rena fordon bör bidra till minskad 
nedsmutsning och lägre energiförbrukning 
och till att sådan fordonsteknik införs 
tidigare.

Or. pl

Motivering

Formuleringen ”en gradvis övergång till upphandling av rena fordon” är, med tanke på de 
nya medlemsstaternas finansieringsförmåga, lättare att acceptera och tillämpa.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 18
Skäl 10

(10) Obligatorisk upphandling av rena 
fordon bör bidra till minskad nedsmutsning 
och lägre energiförbrukning och till att sådan 
fordonsteknik införs tidigare.

(10) Upphandling av rena fordon bidrar till 
minskad nedsmutsning och lägre 
energiförbrukning och till att sådan 
fordonsteknik införs tidigare. Det bör därför 
uppmuntras på bred front, på frivillig basis 
inom såväl den offentliga som privata 
sektorn.

Or. en

Motivering

Upphandling av rena fordon bör uppmuntras i samtliga sektorer, i offentliga myndigheter, 
inom industrin och bland hushåll, för att stimulera till en stark efterfrågan på rena fordon. 
Bildandet av starka marknader kommer att göra det möjligt för industrin att framställa 
sådana fordon i större skala och till ett billigare pris.



PE 374.170v01-00 6/19 AM\615586SV.doc

SV

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 19
Skäl 11

(11) Det här direktivet hindrar inte att 
medlemsstaterna också främjar 
upphandling av miljövänligare fordon med 
en totalvikt på mindre än 3,5 ton, genom att 
tillämpa de senaste utsläppsnormerna i 
direktiv 70/220/EG och, i fråga om 
personbilar, gynna fordon som har lägre 
koldioxidutsläpp än 120 g/km; i detta 
sammanhang skall man beakta all 
fordonsteknik, även bensin- och dieseldrift 
samt alternativa bränslen och teknikslag, 
till exempel biobränslen, naturgas, LPG, 
vätgas, samt eldrivna fordon med 
hybriddrift (kombination av förbrännings-
och elmotor).

utgår

Or. pl

Motivering

Åtgärder för att främja upphandling av fordon i dessa kategorier kan uppmuntra till 
korruption i syfte att främja ett visst eller vissa bilmärken.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 20
Skäl 11

(11) Det här direktivet hindrar inte att
medlemsstaterna också främjar upphandling 
av miljövänligare fordon med en totalvikt på 
mindre än 3,5 ton, genom att tillämpa de 
senaste utsläppsnormerna i 
direktiv 70/220/EG och, i fråga om 
personbilar, gynna fordon som har lägre 
koldioxidutsläpp än 120 g/km; i detta 
sammanhang skall man beakta all 
fordonsteknik, även bensin- och dieseldrift 
samt alternativa bränslen och teknikslag, till 
exempel biobränslen, naturgas, LPG, vätgas, 
samt eldrivna fordon med hybriddrift 

(11) Genom det här direktivet åläggs även
medlemsstaterna att främja upphandling av 
miljövänligare fordon med en totalvikt på 
mindre än 3,5 ton, genom att tillämpa de 
senaste utsläppsnormerna i 
direktiv 70/220/EEG och, i fråga om 
personbilar, gynna fordon som har lägre 
koldioxidutsläpp än 120 g/km fram till och 
med 2010, och därefter 100 g/km; i detta 
sammanhang skall man beakta all 
fordonsteknik, även bensin- och dieseldrift 
samt alternativa bränslen och teknikslag, till 
exempel biobränslen, naturgas, LPG, vätgas, 
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(kombination av förbrännings- och elmotor). samt eldrivna fordon med hybriddrift 
(kombination av förbrännings- och elmotor).

Or. en

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 21
Skäl 12

(12) Krav på att köpa eller hyra rena 
fordon bör tillämpas på samma sätt för alla 
trafikoperatörer som tillhandahåller 
kollektivtransporttjänster.

(12) Alla trafikoperatörer som 
tillhandahåller kollektivtransporttjänster bör 
stimuleras att köpa eller hyra rena fordon 
på samma sätt.

Or. de

Motivering

Att göra offentliga organs upphandling av särskilt rena fordon obligatorisk bör undvikas.

Med en flexiblare bestämmelse kan det tas bättre hänsyn, både till att dessa fordon i praktiken 
ännu inte finns att tillgå överallt och till lokala förhållanden och ekonomiska möjligheter.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 22
Skäl 12

(12) Krav på att köpa eller hyra rena fordon 
bör tillämpas på samma sätt för alla 
trafikoperatörer som tillhandahåller 
kollektivtransporttjänster.

(12) Incitament till att köpa eller hyra rena 
fordon bör tillämpas på samma sätt för alla 
trafikoperatörer som tillhandahåller 
kollektivtransporttjänster.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till den föreslagna ändringen av artikel 3.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 23
Skäl 13
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(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. Om man i ett tidigare skede
skapar en efterfrågan på sådana 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.

Or. de

Motivering

Minimiefterfrågan på grund av en bindande bestämmelse bör avvisas av de skäl som redan 
nämnts i motiveringen till ändringsförslag 3 till skäl 10. Trots det kan man förvänta sig en 
positiv stimulering av marknadsinförandet genom lämpliga rekommendationer.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 24
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 bör därför 
kompenseras genom finansiellt stöd från 
nationella fonder och passande 
gemenskapsfonder såsom strukturfonderna 
och Sammanhållningsfonden. Genom att 
miljö- och hälsopåverkan minskar, förväntas 
samhällets vinster totalt sett bli större än de 
insatser som görs.

Or. de

Motivering

Målet att påskynda upphandlingen av en viss kvot miljövänliga fordon torde bara kunna 
uppnås om de offentliga organen stöds med system för stimulans. Ersättning via de respektive 
stödprogrammen kommer att behövas för detta.
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Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 25
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 bör 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.

Or. en

Motivering

Kommissionen understryker med rätta risken för att köp av avsevärt dyrare fordon hotar 
såväl kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot andra färdsätt som redan hårt ansatta 
kommunala och regionala budgetar. Vidare bör såväl EU som nationella myndigheter 
använda finansiella incitament för att uppmuntra lokala och regionala myndigheter att köpa 
rena fordon.
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 26
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.

Medlemsstaterna uppmanas att vidta 
lämpliga åtgärder så att offentliga organs 
upphandling av rena fordon främjas.

Or. de

Motivering

Att ålägga medlemsstaterna en skyldighet bör undvikas. Eftersom en rekommendation är ett 
flexiblare instrument kan upphandlingar av rena fordon genomföras inom ramen för deras 
tillgänglighet i praktiken, de respektive lokala förhållandena och ekonomiska möjligheterna. 
De åtgärder de offentliga organen kan vidta bör leda till stimulanssystem, genom vilka de 
offentliga organen stimuleras att upphandla miljövänliga fordon i den mening som avses i 
denna bestämmelse.

Ändringsförslag från Matthias Groote och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 27
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 rekommenderas
medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder 
som kan bidra till att offentliga organ vid
upphandling av fordon lägger särskild vikt 
vid upphandling av rena fordon.

Or. de

Motivering

Att ålägga medlemsstaterna en skyldighet bör undvikas. Detsamma gäller föreskriften om en 
obligatorisk kvot vid upphandling av miljövänligare fordon (EEV) i enlighet med 
direktiv 2005/55/EG. Med tanke på de många olika uppgifter för vilka fordonen behövs och 
eftersom sådana fordon ännu inte finns tillgängliga på marknaden är en bindande 
bestämmelse om upphandling av en föreskriven kvot sannolikt resultatlös. 
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Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 28
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 uppmuntras
medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder 
så att offentliga och privata aktörers
upphandling av fordon innehåller en viss 
andel rena fordon.

Or. en

Motivering

Åtagandet att införa en obligatorisk kvot som innebär att 25 procent av de fordon som 
upphandlas skall vara rena innebär en avsevärd merkostnad för lokala och regionala 
myndigheter. Bindande krav på köp av dyrare fordon kan skada kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. För att uppnå direktivets syften vore det därför effektivare med en frivillig 
ordning. Vidare bör även den privata sektorn uppmuntras att köpa rena fordon. Detta skulle 
få ännu större effekt och skapa lika villkor för såväl den offentliga som privata sektorn.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 29
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 tungt 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. 

Or. en

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 30
Artikel 2, led ba (nytt)

(ba) ren personbil: nya personbilar som 
tillämpar de senaste utsläppsnormerna i 
direktiv 70/220/EG och som har lägre 
koldioxidutsläpp än 120 g/km fram till och 



PE 374.170v01-00 12/19 AM\615586SV.doc

SV

med 2010, och därefter 100 g/km.

Or. en

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 31
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 uppmuntra den 
offentliga och privata sektorn att uppnå det 
vägledande målet att 25 % av de 
vägtransportfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på över 3,5 ton, som hyrs eller köps 
under ett givet år bör vara rena fordon enligt 
definitionen i artikel 2.

Or. en

Motivering

Aktiva insatser bör göras för att uppmuntra samtliga sektorer att på frivillig basis se till att 
25 procent av de fordon som upphandlas är rena. I dagsläget är rena fordon avsevärt mycket 
dyrare än konventionella fordon. Medlemsstaterna bör utarbeta frivilliga lösningar för att 
förmå samtliga sektorer att köpa rena fordon på frivillig basis.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 32
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 andelen 
rena fordon enligt definitionen i artikel 2
ökar gradvis i förhållande till 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”.

Or. pl
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Motivering

Formuleringen ”andelen rena fordon enligt definitionen i artikel 2 ökar gradvis” är, med 
tanke på de nya medlemsstaternas finansieringsförmåga, lättare att acceptera och tillämpa

Ändringsförslag från Matthias Groote och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 33
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 rekommenderas att vidta 
lämpliga åtgärder vilka skall bidra 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.

Or. de

Motivering

Ändring för att uppnå konsekvens. Främjande av upphandling av rena fordon bör ske på 
frivillig väg.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 34
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 sträva efter 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
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Motivering

Kvoten på 25 procent vid upphandling av rena fordon bör först eftersträvas utan att den 
fastställs bindande. Anledningen är att det endast genom det flexiblare instrument som en 
rekommendation utgör kan beaktas att de tekniker som behövs för de olika typerna av fordon 
inte finns tillgängliga, samt tas hänsyn till de respektive förhållandena.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 35
Artikel 3, punkt 1a (ny)

Medlemsstaterna skall se till att 50 % av de 
personbilar 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. en

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 36
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 anpassas till den tekniska utvecklingen i 
enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

Or. de

Motivering

Ändringen av hänvisningen från artikel 6.2 till en hänvisning till artikel 5.2 är en rättelse av 
ett redaktionellt misstag.

Ändringsförslag från Matthias Groote och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 37
Artikel 5
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1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté.

utgår

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 
1999/468/EG skall vara … [högst tre 
månader].
3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. de

Motivering

Det behövs inte någon kommitté som biträder kommissionen. Slopas kommittén minskas också 
byråkratin.

Ändringsförslag från Matthias Groote och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 38
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.

utgår

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

Or. de

Motivering

Åtgärd för att minska administrativa kostnader.
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 39
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 två år efter det 
datum som anges i artikel 7.1 sammanställa 
statistik om det antal och den relativa andel 
miljövänliga fordon som offentliga organ 
eller operatörer köpt eller hyrt, om 
fordonsparkernas aktuella 
Euro-genomsnittsvärde och dettas årliga 
förändring.

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

Or. de

Motivering

Denna rapportering skall dokumentera vilka framsteg som gjorts med upphandling av 
miljövänliga fordon och förnyelse av fordonsparkerna. Genom rapportering efter 2 år 
beaktas det allmänna målet på minskad byråkrati och avreglering.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 40
Artikel 6, punkt 1, stycke 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 och den 
relativa andel miljövänliga fordon som 
offentliga organ köpt eller hyrt.

Or. pl

Motivering

Mindre operatörer som förfogar över ett eller ett par fordon, och som bestämmer sig för att 
köpa eller hyra ytterligare fordon, skulle av administrativa skäl som följer av föreliggande 
direktiv (KOM(2005)0634) åläggas att hyra eller köpa rena fordon, som ofta är dyrare. 

Den aktuella ordalydelsen strider mot principen om fri konkurrens på den inre marknaden 
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eftersom större operatörer skulle kunna sprida kostnaderna för anskaffning av rena fordon på 
många kunder medan små operatörer skulle tvingas tära på sin betalningsförmåga.

Ändringsförslag från Matthias Groote och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 41
Artikel 6, punkt 2

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

2. Kommissionen skall senast tre år efter 
datumet i artikel 7.1 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, vilka 
åtgärder medlemsstaterna vidtagit, behovet 
av ytterligare åtgärder, samt eventuellt
innehålla förslag avseende frågan om det 
skall införas krav på ren upphandling.

Or. de

Motivering

Ändring för att uppnå konsekvens. Åtgärd för att minska de administrativa kostnaderna.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 42
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 medlemsstaternas information i 
enlighet med artikel 6.1 som underlag skall 
kommissionen senast tre år efter datumet i 
artikel 7.1 förbereda en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv. Rapporten 
skall innehålla en bedömning av vilka 
effekter det här direktivet fått, vilka åtgärder 
medlemsstaterna vidtagit, behovet av 
ytterligare åtgärder, samt eventuellt innehålla 
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förslag avseende frågan om det skall införas 
krav på ren upphandling.

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.

Or. de

Motivering

Beroende på vilka resultat som uppnåtts och på hur marknaden utvecklats kan ytterligare 
åtgärder vidtas, som att införa ett krav.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 43
Artikel 6, punkt 2, stycke 2

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 
huruvida 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 när det gäller frågan om 
huruvida incitamenten till ren upphandling 
skall utvidgas till personbilar och lätta 
lastbilar med en totalvikt på under 3,5 ton.

Or. en
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Motivering

Införandet av krav skulle innebära stora merkostnader för lokala och regionala myndigheter. 
Incitament bör därför skapas för att främja upphandlingen av rena fordon, men på frivillig 
basis och med hjälp av adekvat finansiellt stöd.


