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KORT BEGRUNDELSE

Forslagets bevæggrunde og mål
Den stadigt voksende trafiksektor bærer ansvaret for et højt energiforbrug, høje emissioner af 
CO2 og skadelige stoffer og et stærkt afhængighedsforhold af olie. Det er derfor ønskeligt at 
få flere renere og mere energieffektive køretøjer på vejene. Dette er også i overensstemmelse 
med EU's trafik-, miljø- og energipolitiske mål1.

Kommissionen har forpligtet sig til at fremme udviklingen af en ny køretøjsgeneration. 
Imidlertid forholder det sig således, at de pågældende teknologier stadigvæk er dyrere end 
dem, der anvendes i eksisterende køretøjer. Et vigtigt instrument til fremme af dette mål er 
indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer til brug i offentligt regi med henblik på at 
skabe et marked for disse køretøjer. Med hensyn til den europæiske masseproduktion af 
køretøjer vil producenterne kun kunne animeres til produktion af særserier, hvis der 
gennemføres foranstaltninger på fællesskabsniveau, som vil kunne føre til skabelsen af et 
tilstrækkeligt stort europæisk marked herfor.

Kommissionsforslagets indhold
I fællesskabsretten er der allerede planlagt en standard for særlig miljøvenlighed, hvis 
overholdelse er frivillig og f.eks. kan tilstræbes med skattemæssige incitamenter. Med dette 
forslag gås der et skridt videre, og det er baseret på princippet om et "mere miljøvenligt 
køretøj" (enhanced environment-friendly vehicle - EEV) i henhold til direktiv 2005/55/EF 
(EUT L 275 af 20. oktober 2005, s. 1) med henblik på at fastsætte en standard på et bindende 
grundlag for en del af køretøjsflåden. Den forpligtelse til indkøb af renere køretøjer, som 
foreslås i dette direktiv, begrænser sig i første omgang til køretøjer med en totalvægt over 
3,5 ton. Til den berørte køretøjskategori hører busser og de fleste erhvervskøretøjer, f.eks. 
skraldevogne. Offentlige organer skal i forbindelse med deres årlige indkøb (køb eller leje) 
afsætte en minimumskvote på 25 % til køretøjer, som opfylder standarden for mere 
miljøvenlige køretøjer.

Forslag fra ordføreren for udtalelsen
Ud over nogle tekstmæssige forbedringer foreslår ordføreren i det væsentlige tre ændringer til 
forslaget:
1. En bred definition af "offentligt organ". Denne skal også omfatte alle operatører, der 

leverer transporttjenester på koncession eller med tilladelse fra et offentligt organ.
2. En højere procentandel på 40 % af indkøbene med henblik på at kunne skabe et 

tilstrækkeligt stort marked. Som følge af det tal, som Kommissionen nævnte, vil en 
procentandel på 25 % kun betyde lave totalmarkedsandele på 1,5 % for erhvervskøretøjer 
og 8 % for busser. Disse markedsandele skal øges.

  
1 Se f.eks. grønbogen "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed", KOM(2000)0769, 
hvidbogen "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg", KOM(2001)0370, og 
luftkvalitetsdirektivet (direktiv 1996/62/EF om vurdering og styring af luftkvalitet) og direktiv 1999/30/EF om 
luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften.
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3. En udvidelse af gyldighedsområdet til lette erhvervskøretøjer under 3,5 ton. Kun lette 
personbiler (kategori M1 under 3,5 ton) er undtaget herfra. Denne udvidelse er i 
overensstemmelse med direktiv 2005/55/EF om mere miljøvenlige køretøjer, som vedrører 
alle køretøjer undtagen lette personbiler.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 1

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

Dette direktiv pålægger medlemsstaterne at 
træffe passende foranstaltninger for at sikre, 
at renere køretøjer udgør en bestemt andel af 
offentlige organers og de operatørers 
indkøb, der leverer transporttjenester på 
koncession eller med tilladelse fra et 
offentligt organ.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 3 skal de operatører, der leverer transporttjenester på 
koncession eller med tilladelse fra et offentligt organ, også være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 2
Artikel 3

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

Medlemsstaterne sikrer, at 40 % af de 
vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton, som offentlige 
organer og operatører, der leverer 
transporttjenester på koncession eller med 
tilladelse fra et offentligt organ, i det 
følgende benævnt operatører, køber eller 
lejer i et givet år, er renere køretøjer som 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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defineret i artikel 2. defineret i artikel 2.

Begrundelse

Hvis offentlige organers markedsandel for køretøjer ifølge Kommissionen udgør ca. 6 % for 
erhvervskøretøjer og ca. 33 % for busser, vil en procentandel på 25 % for renere køretøjer 
medføre markedsandele på henholdsvis 1,5 % for lastvogne og ca. 8 % for busser af det 
samlede marked. Sådanne markedsandele er for små og giver fortsat ikke nogen gunstige 
udsigter for masseproduktion. Hvis offentlige organer imidlertid indkøber 40 % renere 
køretøjer, kan der opnås betydeligt højere markedsandele (hhv. ca. 2,4 % og ca. 13 %).

Ændringsforslag 3
Artikel 3

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

Medlemsstaterne sikrer, at 25 % af de 
vejtransportkøretøjer, som offentlige organer 
og operatører, der leverer transporttjenester 
på koncession eller med tilladelse fra et 
offentligt organ, i det følgende benævnt 
operatører, køber eller lejer i hvert 
kalenderår, er renere køretøjer som 
defineret i artikel 2.

Begrundelse

Der skal ikke være nogen vægtbegrænsninger, hvorfor lette erhvervskøretøjer i kategori N1 
også bliver omfattet af gyldighedsområdet. Dette er i overensstemmelse med definitionen af et 
rent køretøj i artikel 1 i direktiv 2005/55/EF, som kun undtager køretøjer i klasse M1 med en 
teknisk tilladt totalvægt på op til 3,5 ton (personbiler). Desuden skal procentandelen gælde 
for hvert kalenderår og ikke for et givet år.

Ændringsforslag 4
Artikel 5, stk. 2, afsnit 2

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til [højst tre 
måneder].

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til to måneder.

Ændringsforslag 5
Artikel 6, stk. 1, afsnit 2

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

Medlemsstaterne sender hvert år disse 
oplysninger til Kommissionen senest den 30. 
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september. september i det efterfølgende kalenderår.

Begrundelse

Året skal være specificeret.

Ændringsforslag 6
Artikel 6, stk. 2, afsnit 2

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

Senest tre år efter datoen i artikel 7, stk. 1, 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
direktivets anvendelse og om, hvad de 
enkelte medlemsstater har gjort for at 
indkøbe "renere" køretøjer i køretøjs-
kategori M1 med en vægt under 3,5 ton.
Rapporten skal bedømme direktivets 
virkninger, medlemsstaternes indberetninger 
og behovet for yderligere foranstaltninger og 
skal om nødvendigt fremsætte forslag, ikke 
mindst om at udvide forpligtelsen til at 
foretage offentlige indkøb af renere køretøjer 
til at omfatte personbiler og lette 
erhvervskøretøjer under 3,5 ton.

Begrundelse

Lette erhvervskøretøjer under 3,5 ton bliver ligeledes omfattet af definitionen af et køretøj i 
direktiv 2005/55/EF. I henhold til ændringsforslag 3 skal disse også falde ind under 
direktivets gyldighedsområde. Fremover kan enkelte medlemsstater således kun frivilligt 
gennemføre foranstaltninger i forbindelse med personbiler under 3,5 ton, og Kommissionen 
skal informeres herom.


