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Ændringsforslag 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Forslag til direktiv

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Dette forslag er i strid med filosofien om en fri markedsøkonomi og begrænser principielt de 
lokale myndigheders valgmuligheder i forbindelse med indkøb. Derudover tager det ændrede 
forslag ikke hensyn til det standpunkt (A6-0232/2006), der blev vedtaget af udvalgene den 29. 
juni 2006.

Ændringsforslag 13
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Formålet med dette direktiv er at 
fremme markedet for renere og mere 
energieffektive køretøjer og navnlig – da 
dette vil have en betydelig indvirkning på 
miljøet – at påvirke markedet for 
standardkøretøjer, der fremstilles i større 
mængder, såsom personbiler, busser, 
rutebiler, lastbiler og lignende. Formålet 
med direktivet er derfor ikke at påvirke 
beslutninger vedrørende indkøb af 
køretøjer til vitale nødhjælpstjenester eller 
andre højt specialiserede køretøjer. 

Or. en
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Begrundelse

Nødhjælpskøretøjer og andre højt specialiserede køretøjer er dyre og produceres i små
mængder, hvilket betyder, at de ikke er nogen effektiv "markedsdrivkraft".

Ændringsforslag 14
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, skulle de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger.

(11) Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, skulle de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger og til etablering af de 
infrastrukturer, der er nødvendige for 
forsyningen med alle de typer brændstof, 
der er nævnt i bilaget.

Or. es

Ændringsforslag 15
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, skulle de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger.

(11) Renere og mere energieffektive 
køretøjer har en højere anskaffelsespris end 
konventionelle køretøjer. Hvis der skabes 
tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne 
køretøjer, kunne de deraf følgende 
stordriftsfordele føre til lavere 
omkostninger.

Or. de
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Begrundelse

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Ændringsforslag 16
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Sammen med det bedste cost/benefit-
forhold opnås den største påvirkning af 
markedet ved, at levetidsomkostninger til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gøres til 
obligatoriske tildelingskriterier ved indkøb 
af køretøjer til kollektiv transport.

(13) Sammen med det bedste cost/benefit-
forhold kan en påvirkning af markedet 
opnås ved, at levetidsomkostninger til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gøres til 
tildelingskriterier ved indkøb af køretøjer 
til kollektiv transport.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens antagelse om, at den største påvirkning af markedet og det bedste 
cost/benefit-forhold vil kunne opnås ved, at levetidsomkostninger til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gøres til tildelingskriterier, udelukker, at 
der anvendes økonomiske tildelingskriterier som f.eks. vedligeholdelsesomkostninger. 
Miljøkriterierne, som der henvises til i det ændrede forslag, har kun karakter af 
støtteargument i forbindelse med indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer.
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Ændringsforslag 17
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) At inddrage energiforbruget og 
emissionen af CO2 og forurenende stoffer 
blandt tildelingskriterierne betyder ikke 
højere samlede omkostninger, men 
derimod at levetidsomkostningerne 
allerede indgår i indkøbsbeslutningen. 
Denne tilgang er komplementær til 
lovgivningen om Euro-
emissionsstandarder, der har en øvre 
grænse for emissionerne, og knytter et 
pengebeløb til den faktiske forurenende 
emission, men den kræver ikke fastsættelse 
af yderligere standarder.

(14) At inddrage energiforbruget og 
emissionen af CO2 og forurenende stoffer 
blandt tildelingskriterierne kan betyde, at 
levetidsomkostningerne allerede indgår i 
indkøbsbeslutningen. Denne tilgang er 
komplementær til lovgivningen om Euro-
emissionsstandarder, der har en øvre 
grænse for emissionerne, og knytter et 
pengebeløb til den faktiske forurenende 
emission, men den kræver ikke fastsættelse 
af yderligere standarder.

Or. de

Begrundelse

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Ændringsforslag 18
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved ExternE-undersøgelsen, 
Kommissionens Clean Air for Europe-
program (CAFE) og HEATCO-

(15) Ved ExternE-undersøgelsen, 
Kommissionens Clean Air for Europe-
program (CAFE) og HEATCO-
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undersøgelsen er der tilvejebragt 
oplysninger om omkostningerne ved 
emissioner af CO2, NOx, andre kulbrinter 
end methan samt partikler. Enkelheden i 
tildelingsproceduren bevares ved, at 
omkostningerne regnes i nutidsværdi.

undersøgelsen er der tilvejebragt 
oplysninger om omkostningerne ved 
emissioner af CO2, NOx, andre kulbrinter 
end methan samt partikler. Der bør dog 
sondres mellem drivhusgasser og giftige 
gasarter, da det i sidstnævnte tilfælde ville 
være ensbetydende med at sætte en 
pengemæssig værdi på menneskers 
sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 19
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at der også kan benyttes andre kriterier og metoder parallelt med de 
kriterier, der er anført i dette direktiv.  Derfor er denne betragtning blevet ændret og indsat i 
direktivets dispositive del som en ny artikel efter artikel 4.
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Ændringsforslag 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den myndighed, der foretager indkøbet, har også ansvaret for at foretage en prioritering af 
tildelingskriterierne. Det bør fremgå klart af direktivet, at de offentlige myndigheder råder 
over en vis fleksibilitet med hensyn til den indkøbsprocedure, de bør anvende, og med hensyn 
til den betydning, de tillægger levetidsomkostninger som tildelingskriterium i forbindelse med 
deres endelige købsbeslutninger.

Ændringsforslag 21
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Hvis man skal overholde subsidiaritetsprincippet, som det fremgår af EF-traktatens artikel 5, 
kan man ikke på EU-niveau indføre obligatoriske principper for indkøb af renere og mere 
energieffektive køretøjer. Obligatorisk anvendelse af omkostninger, der vedrører 
energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer, som tildelingskriterium er i strid 
med de generelle EU-direktiver om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) De tærskelværdier, der er fastsat i 
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, 
finder anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at de minimumstærskelværdier, der er fastsat i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, skal overholdes. Mindre indkøb bør udelukkes med henblik på at sikre, at 
reglerne er anvendelige i praksis.

Ændringsforslag 23
Hanne Dahl

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) En fælles minimumsafgift på CO2
fra fossil energi ville skaffe midler til 
finansiering af investering i, at man går 
over til at anvende vedvarende energi, 
samt bidrage til energibesparelser. 

Or. en
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Begrundelse

Klimaændringerne er af så stor betydning, at vi skal gøre en alvorlig indsats for at fremme 
renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer. 

Ændringsforslag 24
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målet for dette direktiv, som er at 
fremme renere og mere energieffektive 
køretøjer, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne hver for sig, 
men kræver en indsats på 
fællesskabsplan, for at der kan skabes en 
kritisk masse af køretøjer, som kan 
udvikles omkostningseffektivt af den 
europæiske industri; Fællesskabet kan 
derfor træffe foranstaltninger efter 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 
—

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionen går simpelthen ud fra, at medlemsstaterne alene ikke i tilstrækkelig grad kan 
leve op til formålet at tilskynde til anvendelse af renere og mere energieffektive køretøjer, og 
at foranstaltninger på fællesskabsplan ville skabe en kritisk masse af køretøjer, som kan 
udvikles omkostningseffektivt af den europæiske industri.
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Ændringsforslag 25
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør fortsat støtte initiativer til bytransport, 
f.eks. de to programmer CIVITAS og 
Intelligent Energi – Europa.

Or. de

Begrundelse

EU-initiativer som de to programmer CIVITAS og Intelligent Energi – Europa har vist sig 
med stor succes at kunne tilskynde til anvendelse af renere og mere energieffektive køretøjer 
og bør derfor fortsat modtage støtte.

Ændringsforslag 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør fortsat støtte initiativer til bytransport, 
f.eks. de to programmer CIVITAS og 
Intelligent Energi – Europa.

Or. de

Begrundelse

EU-initiativer som de to programmer CIVITAS og Intelligent Energi – Europa har vist sig 
med stor succes at kunne tilskynde til anvendelse af renere og mere energieffektive køretøjer 
og bør derfor fortsat modtage støtte.
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Ændringsforslag 27
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer. 
Vejtransportkøretøjer, der anvendes af 
myndigheder/operatører til driftsmæssig 
støtte og til vedligeholdelse af 
infrastrukturer i forbindelse med lokal 
offentlig transport, er ikke omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Særlige køretøjer, der anvendes i forbindelse med lokal offentlig transport, f.eks. til 
vedligeholdelse af luftledninger, indkøbes i meget små mængder og som specialkøretøjer, man 
kun har et af.  Sådanne køretøjer bør undtages fra direktivets anvendelsesområde, da deres 
anvendelsescyklusser er meget varierende, og deres energiforbrug og emission af forurenende 
stoffer derfor ikke kan underkastes en harmoniseret beregning. Denne undtagelse vil mindske 
omkostningerne til overvågning af omsættelse og gennemførelse af direktivet.
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Ændringsforslag 28
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber nye 
vejtransportkøretøjer, eller som kriterier, 
når operatører, der er i besiddelse af en 
kontrakt, licens, tilladelse eller 
godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

I dette direktiv forstås ved:
- "vejtransportkøretøj": et køretøj i klasse 
N2 eller N3; anvender en operatør af 
offentlig trafikbetjening køretøjet til 
personbefordring, er det et køretøj i klasse 
M3. 
- "operatør af offentlig trafikbetjening": 
det samme som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1370/2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad 
vej1.
1 EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genstand Genstand og formål
Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

Formålet med dette direktiv er at støtte og 
udvikle markedet for miljøvenlige og 
energieffektive køretøjer. Inddragelse af 
de faktiske omkostninger gennem hele 
driftslevetiden, herunder miljømæssige 
omkostninger, i de offentlige 
indkøbsprocedurer er et af midlerne til at 
opfylde det formål. Direktivet kræver, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden indgår 
som tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

Or. de

Begrundelse

Offentlige indkøb er et effektivt middel til at udvikle markedet for energieffektive og 
miljøvenlige køretøjer.
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Ændringsforslag 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet kræver, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som 
tildelingskriterier, når ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, 
eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

Direktivet anbefaler, at omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden indgår som vejledende 
kriterier, når ordregivende myndigheder 
eller ordregivere som omhandlet i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF indkøber nye 
vejtransportkøretøjer, eller som vejledende 
kriterier, når operatører, der er i besiddelse 
af en kontrakt, licens, tilladelse eller 
godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer, 
for derved at fremme renere og mere 
energieffektive køretøjer.

(Dette ændringsforslag vedrørende 
vejledende kriterier gælder hele teksten. 
Vedtagelse af ændringsforslaget vil gøre 
det nødvendigt at foretage tilsvarende 
ændringer i hele teksten. Udtrykkene 
"tildelingskriterier" eller "kriterier" i 
betydningen tildelingskriterier bør erstattes 
af udtrykket "vejledende kriterier".)

Or. de

Begrundelse

Forslaget svarer til terminologien i direktiverne om offentlige indkøb, men det er i strid med 
de grundlæggende principper i EU-lovgivningen om offentlige indkøb. I praksis vil dette 
bidrage til at skabe forvirring i beslutningsprocessen i forbindelse med offentlige indkøb. For 
at der skal være en klar forskel mellem ordlyden i nærværende forslag og terminologien i 
lovgivningen om offentlige indkøb, bør man anvende udtrykket "vejledende kriterier". På 
mange områder har de lokale myndigheder intet andet valg end at indkøbe brugte køretøjer.
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Ændringsforslag 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv forstås ved:
- "vejtransportkøretøj": et køretøj, der 
tilhører en af køretøjskategorierne i 
bilagets tabel 3;
- "operatører" som omhandlet i stk. 1: 
operatører, der opfylder offentlige 
serviceforpligtelser under en kontrakt om 
offentlig trafikbetjening i den forstand, 
der fremgår af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 
23. oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad 
vej1.
1 EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 32
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Dette direktivs anvendelsesområde 
omfatter ikke følgende typer køretøjer:
- køretøjer, der yder vitale 
nødhjælpstjenester, f.eks. ambulancer, 
organtransplantat- eller 
donorblodkøretøjer, brandbiler, 
redningskøretøjer og civile 
nødhjælpskøretøjer;
- højt specialiserede køretøjer, der 
producers i små mængder.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en klar afgrænsning af direktivets anvendelsesområde. 
Nødhjælpskøretøjer og andre meget specialiserede køretøjer er dyre og producers i små 
mængder, hvilket betyder, at de ikke er nogen effektiv "markedsdrivkraft". 

Ændringsforslag 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Dette direktivs anvendelsesområde 
omfatter ikke følgende 
vejtransportkøretøjer:
- specialiserede køretøjer, der anvendes  
til driftsmæssig støtte og vedligeholdelse 
af infrastrukturer i den offentlige 
transportsektor
- specialiserede køretøjer til brandværn og 
rengøring af veje og kloaksystemer.

Or. en

Begrundelse

Meget specialiserede køretøjer til hjælpefunktioner eller vedligeholdelse i sektoren for 
offentlig transport (f.eks. køretøjer til sporvedligeholdelse) samt køretøjer til brandværn og 
rengøring af veje og kloaksystemer produceres/indkøbes kun i meget små mængder og har 
altid individuelt design/udstyr, der kan påvirke energiforbruget og emissionerne betydeligt.  
Disse køretøjer bør undtages fra direktivets anvendelsesområde, da de reelle driftscyklusser 
er forskellige fra køretøj til køretøj, og det derfor vil være umuligt at gennemføre en 
harmoniseret beregning af energiforbrug og emissioner. Dertil kommer, at omkostningerne til 
kontrol af gennemførelsen af dette direktiv vil blive reduceret, hvis disse køretøjer undtages 
fra dets anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkøb af renere og mere energieffektive 
køretøjer 

Indkøb af renere og mere energieffektive 
køretøjer 

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
benytter metoden i artikel 3, når de ved 
indkøb af køretøjer til vejtransport 
anvender omkostningerne til energiforbrug 
og som følge af emissionen af CO2 og 
forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden som tildelingskriterier.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i artikel 1a, fra datoen i artikel 
7, stk. 1, benytter metoden i artikel 2a og
3, når de ved indkøb af nye køretøjer til 
vejtransport anvender omkostningerne til 
energiforbrug og som følge af emissionen 
af CO2 og forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden som tildelingskriterier. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som tildelingskriterier ifølge 
metoden i artikel 3 i alle kontrakter om 
køretøjer til vejtransport, som ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. 
januar 2012.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som tildelingskriterier ifølge 
metoden i artikel 2a og 3 i alle kontrakter 
om nye køretøjer til vejtransport, som 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere som omhandlet i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF giver i udbud, 
senest fra den 1. januar 2012.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som kriterier ifølge metoden i 
artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til 
udførelse af offentlig personbefordring i 
henhold til en licens, tilladelse eller 
godkendelse, der er udstedt af en offentlig 
myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som kriterier ifølge metoden i 
artikel 2a og 3 ved alle indkøb af nye
køretøjer til udførelse af offentlig 
personbefordring i henhold til en licens, 
tilladelse eller godkendelse, der er udstedt 
af en offentlig myndighed, senest fra den 1. 
januar 2012.

Or. de
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Begrundelse

På mange områder har de lokale myndigheder intet andet valg end at indkøbe brugte 
køretøjer.

Ændringsforslag 35
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
benytter metoden i artikel 3, når de ved 
indkøb af køretøjer til vejtransport 
anvender omkostningerne til energiforbrug 
og som følge af emissionen af CO2 og 
forurenende stoffer gennem hele
driftslevetiden som tildelingskriterier. 2.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
benytter metoden i artikel 3 eller en 
tilsvarende beregningsmetode, som de 
anser for at være velegnet, når de ved 
indkøb af køretøjer til vejtransport 
anvender omkostningerne til energiforbrug 
og som følge af emissionen af CO2 og 
forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden som tildelingskriterier. 2.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør gøre det nemmere at udvikle bedste praksis ved at tillade myndigheder og 
operatører i den lokale offentlige transportsektor at anvende enten deres egne 
beregningsmetoder eller metoderne i direktivet. På denne måde kan der anvendes 
beregningsmetoder, der indebærer, at der foretages en vurdering af emissionerne i hele 
energikæden. 
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Ændringsforslag 36
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
benytter metoden i artikel 3, når de ved 
indkøb af køretøjer til vejtransport 
anvender omkostningerne til energiforbrug 
og som følge af emissionen af CO2 og 
forurenende stoffer gennem hele 
driftslevetiden som tildelingskriterier. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, 
benytter metoden i artikel 3 eller en 
tilsvarende metode, de anser for at være 
hensigtsmæssig, når de ved indkøb af nye
køretøjer til vejtransport anvender 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden som 
tildelingskriterier. 2.

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet bør være at gøre miljømæssige overvejelser til en integrerende del af 
indkøbsprocessen. Nogle ordregivende myndigheder gør sig allerede miljømæssige 
overvejelser ved hjælp af avancerede modeller. Direktivet bør åbne mulighed for en stadig 
udvikling af bedste praksis ved at lade ordregivende myndigheder anvende deres egne 
tilsvarende modeller eller at anvende direktivets metoder. Det bringer de yderligere fordele, 
at en ordregivende myndighed kan anvende beregningsmodeller, der medtager emissionerne i 
hele energikæden. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt med den eksisterende metode i 
artikel 3.

Ændringsforslag 37
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
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anvendes som tildelingskriterier ifølge 
metoden i artikel 3 i alle kontrakter om 
køretøjer til vejtransport, som ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. 
januar 2012.

anvendes som tildelingskriterier ifølge 
metoden i artikel 3 eller en tilsvarende 
beregningsmetode, der anses som 
velegnet, i alle kontrakter om køretøjer til 
vejtransport, som ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. 
januar 2012.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør gøre det nemmere at udvikle bedste praksis ved at tillade myndigheder og 
operatører i den lokale offentlige transportsektor at anvende enten deres egne 
beregningsmetoder eller metoderne i direktivet. På denne måde kan der anvendes metoder, 
der indebærer, at der foretages en vurdering af emissionerne i hele energikæden. 

Ændringsforslag 38
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som tildelingskriterier ifølge 
metoden i artikel 3 i alle kontrakter om 
køretøjer til vejtransport, som ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. 
januar 2012.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som tildelingskriterier ifølge 
metoden i artikel 3 eller en tilsvarende 
beregningsmetode, der anses som 
hensigtsmæssig, i alle kontrakter om nye 
køretøjer til vejtransport, som ordregivende 
myndigheder eller ordregivere som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. 
januar 2012.

Or. en
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Begrundelse

Mange lokale transportorganisationer og små operatører anvender brugte køretøjer, og ofte 
indlader de sig ikke på en formel udbudsprocedure. Kravene i dette direktiv ville pålægge 
sådanne organisationer en uforholdsmæssig stor byrde. Direktivet bør ikke omfatte brugte 
køretøjer. Formålet med direktivet bør være at gøre miljømæssige overvejelser til en 
integrerende del af indkøbsprocessen. Nogle ordregivende myndigheder gør sig allerede 
miljømæssige overvejelser ved hjælp af avancerede modeller.

Ændringsforslag 39
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som kriterier ifølge metoden i 
artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til 
udførelse af offentlig personbefordring i 
henhold til en licens, tilladelse eller 
godkendelse, der er udstedt af en offentlig 
myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som kriterier ifølge metoden i 
artikel 3 eller en tilsvarende 
beregningsmetode, der anses som 
velegnet, ved alle indkøb af køretøjer til 
udførelse af offentlig personbefordring i 
henhold til en licens, tilladelse eller 
godkendelse, der er udstedt af en offentlig 
myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør gøre det nemmere at udvikle bedste praksis ved at tillade myndigheder og 
operatører i den lokale offentlige transportsektor at anvende enten deres egne 
beregningsmetoder eller metoderne i direktivet. På denne måde kan der anvendes metoder, 
der indebærer, at der foretages en vurdering af emissionerne i hele energikæden. 
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Ændringsforslag 40
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som kriterier ifølge metoden i 
artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til 
udførelse af offentlig personbefordring i 
henhold til en licens, tilladelse eller 
godkendelse, der er udstedt af en offentlig 
myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer gennem hele driftslevetiden 
anvendes som kriterier ifølge metoden i 
artikel 3 eller en tilsvarende 
beregningsmetode, der anses som 
hensigtsmæssig, ved alle indkøb af nye
køretøjer til udførelse af offentlig 
personbefordring i henhold til en licens, 
tilladelse eller godkendelse, der er udstedt 
af en offentlig myndighed, senest fra den 1. 
januar 2012.

Or. en

Begrundelse

Mange lokale transportorganisationer og små operatører anvender brugte køretøjer. Kravene 
i dette direktiv ville pålægge sådanne organisationer en uforholdsmæssig stor byrde. 
Direktivet bør ikke omfatte brugte køretøjer. Formålet med direktivet bør være at gøre 
miljømæssige overvejelser til en integrerende del af indkøbsprocessen. Nogle ordregivere gør 
sig allerede miljømæssige overvejelser ved at opstille avancerede modeller. Direktivet bør 
åbne mulighed for en stadig udvikling af bedste praksis ved at lade ordregivere anvende deres 
egne tilsvarende modeller eller anvende direktivets metoder.

Ændringsforslag 41
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Lokale, regionale eller nationale 
myndigheder, hvis indkøb af renere og 
mere energieffektive køretøjer udgør 
mindst 75 % af deres årlige specifikke 
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indkøb, kan benytte mærkningen "ren og 
energieffektiv vejtransport i byer". 
Kommissionen skal udforme et ensartet 
design til denne mærkning.

Or. en

Begrundelse

Er udarbejdet på grundlag af ordførerens ændringsforslag, men foreslår, at mærkning bør 
begrænses til de offentlige myndigheder, hvis køretøjer for et klart flertals vedkommende er 
købt på grund af deres miljøvenlige egenskaber.

Ændringsforslag 42
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Producenter af vejtransportkøretøjer, 
der er omfattet af dette direktiv, skal 
fremlægge vejledende data for disse 
køretøjers energiforbrug gennem hele 
driftslevetiden og emissioner af CO2 og 
forurenende stoffer, når de udbydes til 
salg.

Or. en

Begrundelse

Producenterne er de aktører i købs-/salgscyklussen for vejtransportkøretøjer, der bedst er i 
stand til at fremlægge vejledende tal for disse køretøjers energiforbrug gennem hele 
driftslevetiden samt emissioner af CO2 og forurenende stoffer, når de udbydes til salg. En 
sådan forløber for "øko-mærkning" har man allerede set i EU-lovgivningen.
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Ændringsforslag 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Valgmuligheder ved anvendelse af artikel 

1 og 2
Til opfyldelse af kravene i artikel 1 og 2 er 
der følgende muligheder at vælge 
imellem:
a) tekniske specifikationer for 
energieffektivitet og miljøvenlighed 
medtages i dokumentationen til købet af 
vejtransportkøretøjer for hver af de 
omhandlede virkninger samt for 
eventuelle yderligere indvirkninger på 
miljøet, eller
b) energimæssige og miljømæssige 
virkninger medtages i overvejelserne i 
forbindelse med købsbeslutningen på 
følgende måde:
- i de tilfælde, hvor udbudsproceduren 
benyttes, anvendes disse virkninger som 
tildelingskriterier, og
- i de tilfælde, hvor disse virkninger 
omregnes til pengebeløb med henblik på 
at indgå i købsbeslutningen, anvendes 
metoden i artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mere fleksibilitet, når de skal beslutte, hvordan de 
vil opfylde kravene i artikel 1 og 2. Den tager hensyn til, hvad medlemsstaterne allerede har 
gjort ved hjælp af nationale bestemmelser og de forskellige standarder.
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Ændringsforslag 44
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi- og miljøomkostninger som 
tildelingskriterier i kontrakter om køretøjer

Energi- og miljøomkostninger som 
tildelingskriterier i kontrakter om nye
køretøjer

Or. en

Begrundelse

Mange lokale transportorganisationer og små operatører anvender brugte køretøjer. Kravene 
i dette direktiv ville pålægge sådanne organisationer en uforholdsmæssig stor byrde. 
Direktivet bør ikke omfatte brugte køretøjer.

Ændringsforslag 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I forbindelse med artikel 2a, litra b),
benyttes metoden i litra a), b) og c) til at 
beregne og sætte pengebeløb på 
omkostningerne til energiforbrug og som 
følge af emissionen af CO2 og forurenende 
stoffer i forbindelse med driften af de nye
køretøjer, der er omfattet af kontrakten, 
gennem hele deres driftslevetid.

Or. de

Begrundelse

På mange områder har de lokale myndigheder intet andet valg end at indkøbe brugte 
køretøjer.
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Ændringsforslag 46
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 3 –  stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Der anvendes kun én værdisats pr. 
energienhed. Der anvendes den laveste af 
den pris pr. energienhed, som gælder for 
henholdsvis benzin og diesel ekskl. afgifter 
ved brug som brændstof til 
transportformål.

- Der anvendes kun én værdisats pr. 
energienhed. Der anvendes den laveste af 
den pris pr. energienhed, som gælder for 
henholdsvis benzin og diesel inkl. afgifter 
ved brug som brændstof til 
transportformål.

Or. en

Begrundelse

De fleste offentlige myndigheder betaler brændstofafgifter som en hvilken som helst anden 
forbruger, og disse indgår som en del af de brændstofomkostninger, der opstår i løbet af 
køretøjets levetid.

Ændringsforslag 47
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under driften 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. 
kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne 
pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget.

(b) Levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under driften 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. 
kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne 
pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget 
eller højere omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Hvis offentlige myndigheder af hensyn til forpligtelser, f.eks.  til at overholde målsætninger 
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for drivhusgasser, ønsker at sætte en højere værdi på CO2-emissionerne end tallene i 
tabellerne, bør det være muligt at gøre dette.

Ændringsforslag 48
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under driften 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. 
kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne 
pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget.

(b) Levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under driften 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. 
kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne 
pr. kilogram, der enten tages fra de 
vejledende data fra vejtransportkøretøjets 
producent eller fra en tilsvarende 
modelberegning, som indkøberen anser 
for at være hensigtsmæssig.

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet bør være at gøre miljømæssige overvejelser til en integrerende del af 
beslutningen om indkøb af et køretøj. Nogle indkøbere af køretøjer/ordregivere gør allerede 
dette ved hjælp af avancerede modelberegninger. Direktivet bør give mulighed for, at en 
sådan bedste praksis kan fortsættes, ved at lade ordregivere/indkøbere vælge mellem enten at 
anvende deres egne tilsvarende modelberegninger - under anvendelse af data fra 
producenterne af vejtransportkøretøjer, der i deres egenskab af centrale aktører i købs-
/salgscyklussen bedst er i stand til at fremlægge sådanne data - eller at anvende direktivets 
metoder. 
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Ændringsforslag 49
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under driften 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. 
kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne 
pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget.

(b) Levetidsomkostningerne som følge af 
CO2-emissionen fra køretøjet under driften 
beregnes ved multiplikation af det antal 
kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge 
stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. 
kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne 
pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget 
eller ved at anvende en tilsvarende 
beregningsmetode, som indkøberen anser 
for at være velegnet.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør gøre det nemmere at fortsætte udviklingen af bedste praksis ved at tillade 
myndigheder og operatører i den lokale offentlige transportsektor enten at anvende deres 
egne beregningsmetoder – som i mange tilfælde allerede er blevet udviklet – under 
hensyntagen til dataene fra køretøjsproducenterne eller at anvende metoderne i direktivet.

Ændringsforslag 50
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Levetidsomkostningerne som følge af 
emissionen af forurenende stoffer fra 
køretøjet under driften beregnes ved 
addition af levetidsomkostningerne som 
følge af emissionen af nitrogenoxider, 
andre kulbrinter end methan samt partikler. 
Levetidsomkostningerne ved hvert 
forurenende stof beregnes ved 
multiplikation af det antal kilometer, 
køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, 
med emissionen i gram pr. kilometer ifølge 

c) Levetidsomkostningerne som følge af 
emissionen af forurenende stoffer fra 
køretøjet under driften beregnes ved 
addition af levetidsomkostningerne som 
følge af emissionen af nitrogenoxider, 
andre kulbrinter end methan samt partikler. 
Levetidsomkostningerne ved hvert 
forurenende stof beregnes ved 
multiplikation af det antal kilometer, 
køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, 
med emissionen i gram pr. kilometer ifølge 
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stk. 2 og omkostningen pr. gram som 
anført i tabel 2 i bilaget.

stk. 2 og omkostningen pr. gram, der enten 
tages fra EU-gennemsnitsværdierne i 
tabel 2, bilag I, eller fra de individuelle 
værdier i bilag Ia, eller fra højere værdier, 
hvor dette er begrundet.

Or. en

Begrundelse

I de tilfælde, hvor der foreligger mere præcise værdier for omkostningerne ved 
luftforurenende stoffer, der afspejler lokale forhold, bør det være muligt at anvende sådanne 
værdier.

Ændringsforslag 51
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Levetidsomkostningerne som følge af 
emissionen af forurenende stoffer fra 
køretøjet under driften beregnes ved 
addition af levetidsomkostningerne som 
følge af emissionen af nitrogenoxider, 
andre kulbrinter end methan samt partikler. 
Levetidsomkostningerne ved hvert 
forurenende stof beregnes ved 
multiplikation af det antal kilometer, 
køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, 
med emissionen i gram pr. kilometer ifølge 
stk. 2 og omkostningen pr. gram som 
anført i tabel 2 i bilaget.

c) Levetidsomkostningerne som følge af 
emissionen af forurenende stoffer fra 
køretøjet under driften beregnes ved 
addition af levetidsomkostningerne som 
følge af emissionen af nitrogenoxider, 
andre kulbrinter end methan samt partikler. 
Levetidsomkostningerne ved hvert 
forurenende stof beregnes ved 
multiplikation af det antal kilometer, 
køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, 
med emissionen i gram pr. kilometer ifølge 
stk. 2 og omkostningen pr. gram, der enten 
tages fra de vejledende data fra 
vejtransportkøretøjets producent eller fra 
en tilsvarende modelberegning, som 
indkøberen anser for at være 
hensigtsmæssig.

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet bør være at gøre miljømæssige overvejelser til en integrerende del af 
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beslutningen om indkøb af et køretøj. Nogle indkøbere af køretøjer/ordregivere gør allerede 
dette ved hjælp af avancerede modelberegninger. Direktivet bør give mulighed for, at en 
sådan bedste praksis kan fortsættes, ved at lade ordregivere/indkøbere vælge mellem enten at 
anvende deres egne tilsvarende modelberegninger - under anvendelse af data fra 
producenterne af vejtransportkøretøjer, der i deres egenskab af centrale aktører i købs-
/salgscyklussen bedst er i stand til at fremlægge sådanne data - eller at anvende direktivets 
metoder.  

Ændringsforslag 52
Vittorio Prodi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Køretøjer med nul emissioner i en 
eller flere kategorier bedømmes særligt 
gunstigt. Denne særlig gunstige 
bedømmelse fremkommer ved en 
sammensat beregning bestående i, at 
summen af de samlede omkostninger 
halveres for hver enkel nulværdi, der 
optræder i en kolonne i bilagets tabel 2.

Or. en

Ændringsforslag 53
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Fritagelse i tilfælde af eksisterende 

alternative metoder
På forespørgsel fra lokale eller regionale 
myndigheder, der har udviklet metoder til 
at beregne levetidsomkostninger, som 
også omfatter de miljømæssige 
virkninger, og som er skræddersyede til de 
lokale behov og forhold, kan 
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Kommissionen fritage disse lokale 
myndigheder fra at foretage 
beregningerne i henhold til artikel 3, 
såfremt de anvendte metoder anses for at 
have en tilsvarende positiv virkning på 
såvel miljøet som fremme af renere og 
mere energieffektive køretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Gennemsigtighed

Uanset bestemmelserne i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF sikrer 
medlemsstaterne, at alle aktører opført i 
artikel 2 på opfordring fremlægger 
oplysninger om energi og miljømæssige 
omkostninger, jf. artikel 3, for hvert bud, 
de har modtaget.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at øge gennemsigtigheden bør ordregivende myndigheder og ordregivere på 
opfordring stille oplysninger om energi og miljømæssige omkostninger til rådighed.
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Ændringsforslag 55
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Infrastruktur

Medlemsstaterne sikrer senest den 1. 
januar 2012, at de infrastrukturer, der er 
nødvendige for forsyningen med alle typer 
brændstoffer nævnt i bilaget, er etableret. 

Or. es

Ændringsforslag 56
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Yderligere støtte til den offentlige sektor

1. Medlemsstaterne bør påtage sig at 
informere de offentligt ansatte om 
fordelene ved køretøjer, der kører på 
alternative brændstoffer, herunder at 
informere om adresser på tank- og 
servicestationer, aktionsradius og ydeevne 
for disse køretøjer samt eksisterende 
nationale og europæiske 
støtteprogrammer. 
2. Medlemsstaterne opfordrer og 
tilskynder leverandører af alternative 
brændstoffer til i stort omfang at stille 
erstatningsbrændstoffer til rådighed for 
offentligheden.  

Or. en

Adlib Express Watermark



PE407.696v01-00 34/43 AM\726332DA.doc

DA

Begrundelse

Offentlige myndigheder har brug for ekstra hjælp, økonomisk støtte, og anden form for 
tilskyndelse til at træffe grønnere valg som foretrukket. Der bør sørges for vejledning til de 
indkøbsansvarlige, således at de får en bedre forståelse for de forskellige køretøjers generelle 
ydeevne, effektivitet, leveringsmuligheder og betjeningsvenlighed.

Ændringsforslag 57
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Energi- og miljøomkostninger som 
tildelingskriterier i kontrakter om 

køretøjer
Værdierne i bilagets tabel 2 til beregning 
af emissionsomkostninger skal anses som 
minimumsværdier. Når myndighederne 
vælger at tage hensyn til indvirkningerne 
på miljøet ved at sætte en værdi udtrykt i 
pengebeløb på dem og medtage dem i den 
generelle omkostningsanalyse jf. artikel 3, 
kan de anvende højere beløb til 
værdiansættelsen af omkostningerne til 
ekstern energi og indvirkninger på 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Det bør stå myndighederne frit, såfremt de ønsker det, at anvende højere beløb ved 
fastsættelsen af emissionsomkostningerne end de beløb, Kommissionen har specificeret. En 
hvilken som helst talværdi, man er enedes om at sætte på en emission, bør være en 
minimumsværdi og bør ikke afholde myndighederne fra at fastsætte en større værdi for 
miljøbeskyttelse, hvis de ønsker det.
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Ændringsforslag 58
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Andre tildelingskriterier og metoder

Obligatoriske kriterier ved indkøb af 
renere og mere energieffektive køretøjer 
er ikke til hinder for, at der foretages en 
prioritering af tildelingskriterierne eller 
benyttes andre relevante tildelingskriterier 
eller metoder. Det er heller ikke til hinder 
for, at køretøjernes miljøpræstationer 
forbedres ved eftermontering.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at der også kan benyttes andre kriterier og metoder parallelt med de 
kriterier, der er anført i dette direktiv. 

Ændringsforslag 59
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Finansieringsinstrumenter

Kommissionen opretter en Europæisk 
Klimabeskyttelsesfond, der bl.a. skal 
anvendes til at tilskynde til, at 
myndigheder og operatører, jf. artikel 1, 
indkøber renere og mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer. 
De kompetente budgetmyndigheder 
afsætter passende ressourcer til dette på 
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EU's budget.

Or. de

Begrundelse

En Europæisk Klimabeskyttelsesfond udgør et effektivt middel til at fremskynde indførelsen af 
ny teknologi med henblik på at bekæmpe klimaændringerne. Navnlig inden for området 
renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer vil tilrådighedstillelse af øremærkede 
offentlige ressourcer udgøre en meget effektiv tilskyndelse til at indføre ny teknologi.

Ændringsforslag 60
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Anvendelse af Fællesskabets finansielle 

instrumenter

Medlemsstaterne og Kommissionen åbner 
mulighed for, at bl.a. TEN-E-
finansieringsmidlerne kan anvendes, med 
henblik på at sikre, at der etableres de 
infrastrukturer, der er nødvendige for 
forsyningen med alle typer brændstoffer 
nævnt i bilaget.

Or. es

Ændringsforslag 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
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Finansieringsinstrumenter
Kommissionen opretter en Europæisk 
Klimabeskyttelsesfond, der bl.a. skal 
anvendes til at tilskynde til, at 
myndigheder og operatører, jf. artikel 1, 
indkøber renere og mere energieffektive 
vejtransportkøretøjer. 
De kompetente budgetmyndigheder 
afsætter passende ressourcer til dette på 
EU's budget.

Or. de

Begrundelse

En Europæisk Klimabeskyttelsesfond udgør et effektivt middel til at fremskynde indførelsen af 
ny teknologi med henblik på at bekæmpe klimaændringerne. Navnlig inden for området 
renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer vil tilrådighedstillelse af øremærkede 
offentlige ressourcer udgøre en meget effektiv tilskyndelse til at indføre ny teknologi.

Ændringsforslag 62
Hanne Dahl

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fremgår det af revisionen, at der ikke 
er gjort nogen fremskridt, tilskynder 
medlemsstaterne til, at der indføres en 
CO2-afgift på forbrændingsmotorer.

Or. en

Begrundelse

Klimaændringerne er af så stor betydning, at det er nødvendigt at gøre en alvorlig indsats for 
at fremme renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.
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Ændringsforslag 63
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag – tabel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tabel 1 : Energiindholdet i motorbrændstof Tabel 1 : Energiindholdet i motorbrændstof
Brændstof           Energiindhold Brændstof           Energiindhold
Diesel 36 MJ/liter Diesel 36 MJ/liter
Benzin 32 MJ/liter Benzin 32 MJ/liter
Naturgas 38 MJ/Nm3 Naturgas 33 MJ/Nm3

LPG (flydende gas)  24 MJ/litre LPG (flydende gas)  24 MJ/litre
Ethanol 21 MJ/liter Ethanol 21 MJ/liter
Biodiesel  33 MJ/liter Biodiesel  33 MJ/liter
Emulsionsbrændstof   32 MJ/litre Emulsionsbrændstof   32 MJ/litre
Hydrogen 11 MJ/Nm3 Hydrogen 11 MJ/Nm3

Or. it

Begrundelse

I forbindelse med typegodkendelsesprocedurerne er der ved personbilers ansatte forbrug 
taget hensyn til, at naturgas kan have et lavt energiindhold. For at sikre konsekvens i forhold 
til eksisterende køretøjers ansatte forbrug bør man i stedet for værdien 38 MJ snarere 
anvende værdien 33MJ, der gælder for et blandingsprodukt af typen metan. Hvis den værdi, 
Kommissionen har foreslået, skulle fastholdes, ville der opstå problemer på grund af 
manglende overensstemmelse mellem parametrene i nærværende forslag og de 
typegodkendelsesparametre, der allerede er anerkendte som officielle og gælder som 
referenceparametre.

Ændringsforslag 64
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag – tabel 2

Kommissionens forslag

Tabel 2 : Omkostninger vedrørende emissioner inden for vejtransport (2007-priser):

CO2 NOx Andre 
kulbrinter end 
methan

Partikler

Adlib Express Watermark



AM\726332DA.doc 39/43 PE407.696v01-00

DA

CO2 NOx Andre 
kulbrinter end 
methan

Partikler

2 cent/kg 0,44 cent/kg 0,1 cent/kg 8,7 cent/kg

Ændringsforslag

Tabel 2 : Omkostninger vedrørende emissioner inden for vejtransport (2007-priser):

CO2 NOx Andre kulbrinter 
end methan

Partikler

2 cent/kg fastsættes senere fastsættes senere fastsættes senere

Or. it

Begrundelse

The CO2 value appears to be in line with the values set for sectors regulated by the ETS, but 
is vastly disproportionate to the values for polluting emissions shown in the table proposed by 
the Commission. Unless there is a further evaluation, the paradoxical situation will arise of 
the potential demonstrated by vehicles emitting very low levels of pollutants being 
disregarded, when they are ideal for improving air quality in urban areas, which is the main 
objective of this legislation. The values relating to polluting emissions must therefore be 
reassessed with that in mind. One alternative might be to establish an index of priorities to be 
assigned to the various types of emission shown in the table, so as to enable public 
administrations to establish which vehicles are best suited to the purpose, on the basis of their 
own emissions reduction strategies and specific local conditions.

Ændringsforslag 65
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Bilag – tabel 2

Kommissionens forslag

Tabel 2 : Omkostninger vedrørende emissioner inden for vejtransport (2007-priser):

CO2 NOx Andre 
kulbrinter end 
methan

Partikler

0,02 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g
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Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Byer og regioner og/eller ordregivende myndigheder i EU bør have frihed til at prissætte 
forurenende stoffer på forskellig måde afhængigt af de lokale forhold. De ønsker måske at 
sætte ind over for et bestemt forurenende stof, f.eks. hvis de overskrider EU-grænseværdier, 
f.eks. kvælstofdioxid (NO2) eller partikler (PM10).  Under sådanne omstændigheder ønsker 
de måske at fastsætte en højere værdi for et forurenende stof end for et andet. Selv om 
direktivet i princippet tilsyneladende er teknologineutralt, kan en metodes ufleksible 
værdifastsættelse for forurenende stoffer have en tendens til at favorisere visse teknologier 
frem for andre. 

Ændringsforslag 66
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Bilag – tabel 2 – første kolonne – række 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,02 EUR/kg 0,03 EUR/kg eller 
emissionshandelsordningens markedspris, 
hvis den er højere

Or. en

Begrundelse

30 EUR pr. ton er efter al sandsynlighed en mere præcis kulstofpris set over hele levetiden for 
køretøjer købt efter 2010. 

Ændringsforslag 67
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Bilag – tabel 3

Kommissionens forslag
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Tabel 3 : Antal kilometer, som et køretøj til vejtransport kan køre i sin levetid

Køretøjets klasse Antal kilometer, 
det kan køre i sin 
levetid

(klasse M og N som defineret i direktiv 
2007/46/EF)
Personbiler (M1) 200.000 km.

Lette erhvervskøretøjer (N1) 250.000 km.

Store lastbiler (N2 og N3) 1.000.000 km.

Busser (M2 og M3)
800.000 km.

Ændringsforslag

Tabel 3 : Antal kilometer, som et køretøj til vejtransport kan køre i sin levetid

Køretøjets klasse Antal kilometer, 
det kan køre i sin 
levetid 

(klasse M og N som defineret i direktiv 
2007/46/EF)
Store lastbiler (N2 og N3) 1.000.000 km.

Busser (M3) 800.000 km.

Begrundelse
Tabellens indhold er ændret for at afspejle, at anvendelsesområdet er begrænset til 
køretøjskategorier N1, N2 og M3. 

Ændringsforslag 68
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Bilag 1 a (nyt)

Ændringsforslag

Omkostninger ved luftforurening i EUR pr. ton forurenende stof for veje, jernbaner og 
vandveje
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Faktoromkostninger i EUR, 2000-priser. Enhed:  EUR i 2000-priser pr. ton 
forurenende stof

Forurenende 
stof

NOx NMVOC SO2 PM2.5 (fra udstødning) PM10 (ikke fra udstødning)

Kilde CAFE 
CBA

CAFE 
CBA

CAFE 
CBA

HEATCO UBA 
overført til 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFE 
CBA (til 
søfart)

HEATCO UBA 
overført til 
HEATCO

HEATCO

Følsomhed jf. 
CAFE CBA

Medianvæ
rdien af et 
tabt leveår 
(PM/03)

Medianvæ
rdien af et 
tabt leveår 
(PM/03) 

Medianvæ
rdien af et 
tabt leveår 
(PM/03)

Enhed EUR i 
2000-
priser 
(emission 
2010)

EUR i 
2000-
priser 
(emission 
2010)

EUR i 
2000-
priser 
(emission 
2010)

EUR i 2000-
priser

EUR i 
2000-
priser

EUR i 
2000-
priser

EUR i 2000-
priser

EUR i 
2000-
priser

EUR i 
2000-
priser

Lokalt miljø Storby By Uden for 
bymæssig 
bebyggels
e

Storby By Uden for 
bymæssig 
bebyggels
e

Østrig 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgien 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgarien 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Cypern 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Tjekkiet 7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100
Danmark 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estland 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Finland 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Frankrig 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Tyskland 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grækenland 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Ungarn 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irland 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Italien 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Letland 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Litauen 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luxembourg 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Nederlandene 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norge 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Polen 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugal 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Rumænien 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Slovakiet 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Slovenien 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Spanien 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Sverige 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Switzerland 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Det Forenede 
Kongerige

3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300

EU-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Østersøen 2,600 500 3,700 12,000
Middelhavet 500 300 2,000 5,600
Det 
Nordøstlige 
Atlanterhav

1,600 400 2,200 4,800

Nordsøen 5,100 1,900 6,900 28,000

Storby: By med mere end 500.000 indbyggere
By: Mindre og mellemstore byer med op til 500.000 indbyggere

Or. en
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Begrundelse

De lokale myndigheder bør kunne anvende mere relevante omkostningsværdier, hvor de 
foreligger. Tabel fra Rådets arbejdsdokument.
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