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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere 
vejtransportkøretøjer
(KOM(2005)0634 – C6–0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0634)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 175, stk. 1 (C6-0008/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og 
Turismeudvalget (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 8

(8) Der bør benyttes præstationsstandarder 
for at fremme renere køretøjer. Der er 
fastsat en standard for mere miljøvenligt 
køretøj (EEV) i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/55/EF af 28. 
september 2005 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivninger om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
motorer med kompressionstænding til
fremdrift af køretøjer og emission af 
forurenende luftarter fra køretøjsmotorer 

(8) Der bør benyttes præstationsstandarder 
for at fremme renere køretøjer. Der er 
fastsat en standard for mere miljøvenligt 
køretøj (EEV) i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/55/EF af 28. 
september 2005 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivninger om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
motorer med kompressionstænding til 
fremdrift af køretøjer og emission af 
forurenende luftarter fra køretøjsmotorer 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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med styret tænding, som benytter naturgas 
eller autogas (LPG) som brændstof, for så 
vidt angår køretøjer over 3,5 ton. Denne 
standard synes i dag at være den, der er 
bedst egnet som definition på et renere 
køretøj i dette direktiv. Der bør dog være 
mulighed for at ændre denne definition i 
takt med den seneste tekniske udvikling.

med styret tænding, som benytter naturgas 
eller autogas (LPG) som brændstof, for så 
vidt angår køretøjer over 3,5 ton. Denne 
standard synes i dag at være den, der er 
bedst egnet som grundlag for de 
grænseværdier, der fastsættes i dette 
direktiv for tunge køretøjer over 3,5 ton. 
Med hensyn til køretøjer under 3,5 ton 
synes det bedst egnede grundlag for 
grænseværdierne at være de Euro 5-
standarder, som Kommissionen har 
foreslået i sit forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner, om adgang til 
reparationsinformationer om køretøjer og 
om ændring af direktiv 72/306/EØF og 
direktiv../../EF1. Der bør dog være 
mulighed for at ændre eller indføre 
grænseværdier i takt med den seneste 
tekniske udvikling.
1 KOM(2005)0683.

Begrundelse

Forpligtelser vedrørende offentlige indkøb bør også omfatte lette erhvervskøretøjer (se 
begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 1a). EEV-standarden finder kun anvendelse på 
køretøjer over 3,5 ton, og derfor må der anvendes en anden standard for lette 
erhvervskøretøjer. Euro 5-standarden er den seneste standard, som Kommissionen har 
foreslået for personbiler og lette erhvervskøretøjer, og det synes derfor passende at anvende 
denne standard som grundlag for de grænseværdier, der fastsættes i det nye bilag for lette 
erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 2
Betragtning 8 a (ny)

(8a) For at sikre, at emissioner af 
ultrafine partikler kontrolleres, bør 
Kommissionen også overveje at indføre en 
antalbaseret tilgang til emissioner af 
partikler ud over den massebaserede 
tilgang, der anvendes i øjeblikket.

Begrundelse

Da fine partikler synes at forårsage flere sundhedsproblemer end større partikler, er det 
vigtigt, at der ikke kun fokuseres på massen af de udsendte partikler, men også på antallet. 
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For at forhindre, at der i fremtiden udvikles åbne filtre, der opfylder den nye grænseværdi for 
partikelmasse, men gør det muligt for et stort antal ultrafine partikler at passere, er det 
nødvendigt at indføre en ny standard, som begrænser antallet af partikler, der kan udsendes. I 
øjeblikket er det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge en standard for partikelantallet, da der 
inden for FN/Den Økonomiske Kommission for Europa gennemføres forskning som led i 
programmet for partikelmåling. Den arbejdsgruppe, der er nedsat inden for FN/Den 
Økonomiske Kommission for Europa, er stadig i færd med at undersøge dette spørgsmål. Når 
først resultaterne af programmet for partikelmåling foreligger, bør der via 
komitologiproceduren gennemføres en standard for partikelantallet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 11

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

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

Begrundelse

Nødvendig ændring knyttet til ændringsforslaget om, at direktivet også skal omfatte lette 
erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 4
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende kategorier af 
vejtransportkøretøjer:
a) køretøjer med en teknisk tilladt 
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totalvægt over 3,5 ton i klasse M2 og M3 
som fastsat i bilag II i direktiv 
XXXX/XX/EF1

b) køretøjer med en teknisk tilladt 
totalvægt over 3,5 ton i klasse N2 og N3 
som fastsat i bilag II i direktiv 
XXXX/XX/EF og
c) lette erhvervskøretøjer med en 
totalmasse på indtil 3,5 ton i klasse N1 
som fastsat i bilag II i direktiv 
XXXX/XX/EF.
1 Dette henviser til Kommissionens forslag
KOM(2003)0418, 2003/0153(COD) som ændret 
ved KOM(2004)0738, der fortsat behandles efter 
den fælles beslutningsprocedure. Henvisningen til 
rammedirektivet vil blive ajourført, så snart det er 
vedtaget.

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde må klarlægges, og lette erhvervskøretøjer bør allerede nu 
indgå i anvendelsesområdet. Det er vigtigt at huske, at ud af en anslået vognpark på 162 000 
køretøjer i kategori a), b) og c), som de offentlige myndigheder indkøber hvert år, er 110 000 
lette erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, litra b

b) "Renere køretøj": Et fabriksnyt 
vejtransportkøretøj, som opfylder en 
"EEV"-standard (mere miljøvenligt 
køretøj), der svarer til definitionen i 
artikel 1, litra c), i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/55/EF og de 
værdier, der er specificeret herfor i 
samme direktivs bilag I, punkt 6.2.1, i den 
gældende affattelse.

b) "Renere køretøj": Et fabriksnyt 
vejtransportkøretøj, som drives af en 
motor, der overholder de tilladte 
emissionsgrænseværdier i de gældende 
tabeller i bilaget.

Begrundelse

Definitionen af renere køretøjer bør ikke kun omfatte tunge erhvervskøretøjer over 3,5 ton og 
være knyttet til grænseværdier, der er fastsat i et andet direktiv, navnlig da grænseværdierne i 
det pågældende direktiv ikke er særlig ambitiøse. Grænseværdierne er derfor blevet indføjet i 
et nyt bilag til dette direktiv, hvilket gør det muligt også at medtage grænseværdier for lette 
erhvervskøretøjer. Den oprindelige EEV-standard er anvendt som grundlag for de 
grænseværdier, der er fastsat i tabel 1 og 2 i det nye bilag, men med visse ændringer for at 
fremme den teknologiske udvikling.
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Ændringsforslag 6
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 mindst 35 % af 
de vejtransportkøretøjer i hver af 
kategorierne i artikel 1a, litra a)-c), 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.

Begrundelse

Tanken bag kvoterne er at øge efterspørgslen efter renere køretøjer på markedet ved hjælp af 
offentlige indkøb. Kvoten bør ikke blot være tilstrækkelig til, at der kan opnås 
stordriftsfordele, men den bør også forberede den offentlige vognpark på de nye Euro-
standarder, der træder i kraft. En kvote på 35 % synes at være et minimum til disse formål.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, stk. 1

1. Definitionen på renere køretøj i artikel 
2, litra b), kan tilpasses til den 
teknologiske udvikling efter proceduren i 
artikel 6, stk. 2.

1. Bilaget kan tilpasses i lyset af den 
tekniske udvikling og for at tage højde for 
udviklingen på markedet for køretøjer 
efter proceduren i artikel 5, stk. 2.
Ændringerne må dog ikke have den 
virkning, at grænseværdiernes 
ambitionsniveau sænkes set ud fra et 
miljømæssigt synspunkt.
Når FN/ECE's program for
partikelmåling, som gennemføres i regi af 
Verdensforummet for Harmonisering af 
Regulativer for Køretøjer, er afsluttet, 
ændres bilaget efter proceduren i artikel 
5, stk. 2, med henblik på justering af de 
partikelmassebaserede grænseværdier og 
indførelse af grænseværdier baseret på 
partikelantal.

Begrundelse

For at være effektive må de grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, ajourføres 
regelmæssigt i lyset af den tekniske udvikling. Så snart der indføres nye Euro-standarder for
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køretøjer, bør grænseværdierne i direktivet ændres, hvis de ikke er tilstrækkelig ambitiøse. 
Den fælles beslutningsprocedure er ganske enkelt for træg til at sikre, at denne ajourføring 
finder sted, hvorfor ordføreren foreslår at anvende komitologiproceduren. Der er dog indføjet 
en beskyttelsesklausul for at sikre, at grænseværdierne ikke sættes op. Med hensyn til 
indførelse af grænseværdier baseret på partikelantal, se begrundelsen ovenfor.

Ændringsforslag 8
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 8, 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
direktivets anvendelse og om, hvad de 
enkelte medlemsstater har gjort for at 
indkøbe andre "renere" køretøjer end dem, 
der er omfattet af dette direktiv, herunder 
energieffektive køretøjer og køretøjer med 
CO2-emissioner under 120 g/km. 
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 om i bilaget at 
indføje grænseværdier for CO2 og 
partikelantal for alle køretøjer, hvis dette 
endnu ikke er indført i henhold til artikel 
4. Kommissionen sikrer, at der gøres 
tilstrækkelige fremskridt med hensyn til 
metoderne for måling af partikelantal, 
således at den kan foreslå standarder for 
alle køretøjer snarest muligt og senest på 
tidspunktet for ovennævnte revision.

Begrundelse

For at der kan være tale om et "renere køretøj", bør det også opfylde normer med hensyn til 
CO2 og emission af partikelantal.
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Ændringsforslag 9
Bilag (nyt)

BILAG: Emissionsgrænseværdier for EEV-køretøjer

Tabel 1: Grænseværdier for vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt totalvægt over 3.5 t - ESC- og ELR-tester

Masse af carbon-

monoxid

(CO) g/kWh

Masse af carbon-

hydrider

(HC) ) g/kWh

Masse af 
nitrogenoxider
(NOx) ) g/kWh

Masse af partikler

(PT) g/kWh
Røgtæthed

m-1

Partikelantal1)

(PM)

1,5 0,25 1 0,002 0,15

1) Der skal defineres en norm for partikelantal på et senere tidspunkt. 

For dieselmotorer, der supplerende afprøves med en ETC-test, og især for gasmotorer, må de specifikke masser af carbonmonoxid, 
carbonhydrider bortset fra methan, methan (hvis relevant), nitrogenoxider og partikler (hvis relevant) ikke overstige grænseværdierne i tabel 2.

Tabel 2: Grænseværdier for vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt totalvægt over 3.5 t - ETC-tester

Masse af 
carbonmonoxid

(CO) g/kWh

Masse af 
carbonhydrider

bortset fra

methan

(NMHC) g/kWh

Masse af

methan

(CH4) g/kWh1)

Masse af 
nitrogenoxider
(NOx) g/kWh

Masse af partikler

(PT) g/kWh
Partikelantal2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002
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1) Kun for NG-motorer.
2) Der skal defineres en norm for partikelantal på et senere tidspunkt. 

Tabel 3: Grænseværdier for vejtransportkøretøjer med en teknisk tilladt maksimumvægt på indtil 3,5 ton

Grænseværdier

Masse af 
carbonmonoxid

(CO)

Masse af 
carbonhydrider

(HC)

Masse af 
nitrogenoxider

(NOx)

Samlet masse af 
carbonhydrider og 

nitrogenoxider
(HC + NOx)

Partikelmasse
(PM)

Partikelantal1)

(PM)

Reference-
masse
(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#//km)

Køretøjs
- klasse

Grup
pe

PI CI PI CI PI CI PI CI PI2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5,0 5,0
II 1305 < RM 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5,0 5,0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5,0 5,0
Forklaring: PI = Positive Ignition (styret tænding), CI = Compression Ignition (kompressionstænding)
1) Der skal defineres en norm for partikelantal på et senere tidspunkt. 
2) Partikelmassenormen for køretøjer med styret tænding finder kun anvendelse på køretøjer med direkte indsprøjtningsmotorer, som helt eller delvis fungerer efter "lean burn"-princippet.

Begrundelse

For ikke at være bundet af EEV-standarden for tunge køretøjer og kunne udvide forpligtelsen til offentligt udbud til at omfatte lette 
erhvervskøretøjer (og gøre det lettere at udvide den til personbiler i en senere fase) foreslår ordføreren at flytte tabellerne med grænseværdier fra 
EEV-direktivet til dette nye bilag og medtage Euro 5-standarderne som foreslået af Kommissionen. Med hensyn til EEV-standarden er der foretaget 
to vigtige ændringer på grund af deres afgørende konsekvenser for sundhed og miljø: nedsættelse af grænseværdien for nitrogenoxider fra 2 til 1 og 
for partikelmasse fra 0,02 til 0,002. Begge de foreslåede værdier er i overensstemmelse med de forslag, Den Tyske Miljøstyrelse 
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(Umweltbundesamt) fremsatte allerede i 2003. Med hensyn til værdierne for nitrogenoxider bør det bemærkes, at USA har en grænse på 0,4 for 
samme type køretøjer. Den foreslåede grænse for partikler er baseret på, at man skal ned på et tal på 0,002 for at gøre anvendelse af filter 
obligatorisk.
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BEGRUNDELSE

Overordnet sigte med betænkningen

Ordføreren byder Kommissionens forslag velkomment og støtter fuldt ud intentionen om at 
sikre nødvendige forbedringer af luftkvalitet, miljø og sundhed blandt andet gennem en 
offentlig investering på markedet for renere køretøjer. 

Direktivet skal ses i en større sammenhæng med specielt de kommende Euro 6-standarder, der 
i lighed med denne betænkning retter sig mod køretøjer over 3,5 ton samt lettere 
erhvervskøretøjer. Introduktionen af strengere standarder gældende for alle nye køretøjer er 
absolut essentiel for den langsigtede forbedring af miljø og sundhed og som sådan den 
endelige målsætning for vores arbejde.

Denne betænkning skal derfor forstås som et skridt på vejen mod de nødvendige fremtidige 
skærpelser af standarderne. Ordførerens intention med de foreslåede ændringer er således 
tredelt. 

For det første tilstræbes en større kortsigtet miljømæssig gevinst gennem en skærpelse af de 
foreslåede EEV-standarder. 

For det andet skal disse skærpede krav være medvirkende til, at vi reelt kan drive markedet 
med henblik på de fremtidige standarder, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis de afgørende 
standarder specielt i forhold til NOx'er og partikler ikke skærpes i forhold til EEV og Euro 5.

For det tredje foreslår ordføreren et generelt højere ambitions- og forpligtelsesniveau, der 
jævnfør nedenstående vil være nødvendigt for at minimere omkostningerne på længere sigt. 

Skærpede standarder

Hvad angår de sundheds- og miljømæssige effekter er de væsentligste værdier i EEV-
standarden de værdier, der retter sig mod NOx'er og partikler. Den allerede vedtagne Euro 5-
standard, der gælder for tunge køretøjer over 3,5 tons og træder i kraft i 2008-2009, ligger på 
netop disse punkter meget tæt på den EEV-standard, der blev foreslået i Kommissionens 
udkast. Selv med en optimistisk vurdering af dette forslags behandling og vedtagelse ville den 
miljømæssige gevinst være begrænset, da det i bedste fald ville være effektivt i ca. et år, før 
Euro 5 bliver gældende for alle nye køretøjer. 

Hvad angår innovation og drivkraft på markedet findes der, blandt andet ifølge 
bilfabrikanterne, i kraft af Euro 5 allerede tilstrækkelige incitamenter for at lave køretøjer, der 
lever op til disse standarder.

Idet dette direktiv kun dækker en begrænset del af markedet, er det helt afgørende, at det 
netop understøtter udviklingen af køretøjer, der giver væsentlige miljømæssige forbedringer.

En langsigtet ambition bør således rette sig mod forberedelsen af Euro 6 og derfor skærpe 
kravene vedrørende specielt NOx og partikler.
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Langsigtede investeringer

Hovedargumentet mod at hæve ambitionen i det forhåndenværende direktiv er de økonomiske 
omkostninger forbundet med en større andel af renere køretøjer. Men denne opfattelse er 
kortsigtet.

De kommende Euro 6-standarder, der vil gælde for 100 % af de nye køretøjer, ville – hvis 
ikke vi rettidigt satser massivt på udvikling inden for området – føre til meget alvorlige 
meromkostninger for såvel offentlige som private indkøbere. 

Intentionen bag forslaget er allerede nu at skabe et større samlet europæisk marked for renere 
køretøjer og derved realisere potentielle stordriftsfordele (economies of scale) ved at sikre 
industrien et tilstrækkelig stort marked, der kan begrunde de nødvendige investeringer. 

I tråd med det oprindelige forslags intention om at lade offentlige investeringer spille en 
afgørende rolle som drivkraft på markedet foreslår ordføreren at hæve andelen af de offentlige 
indkøb af renere køretøjer til 35 % og udvide direktivet til også at omfatte lettere 
erhvervskøretøjer.

Et højere ambitionsniveau og en oprigtig forpligtelse over for industrien er således afgørende, 
hvis vi skal sikre de nødvendige investeringer, realisere stordriftsfordelen og derved bringe de 
langsigtede omkostninger ned.

Revision og opdatering i tråd med den teknologiske udvikling

Ordføreren er af den opfattelse, at direktivets krav bør opdateres løbende i takt med den 
teknologiske udvikling. Af hensyn til en hurtig tilpasning til nye muligheder og krav 
fastholder ordføreren forslagets intention om at lade denne tilpasning foregå uden fornyet 
politisk behandling, men foreslår samtidig en større styring af revideringsprocessen gennem 
en eksplicit indskrivning af de elementer, der i fremtiden tegner til at blive mest afgørende. 
Det drejer sig primært om at udvide direktivets anvendelsesområde til personbiler, inkludere 
CO2-værdier og energieffektivitet i kravene og sikre en opadgående tilpasning af kravene til 
de teknologiske muligheder.

Derudover introducerer direktivet et krav om større fokus på udvikling af metoder til måling 
af partikelantallet (modsat den nuværende masse) og en fremtidig inddragelse af disse værdier 
i direktivet. De fine partikler udgør - til trods for deres ringe vægt - en meget alvorlig 
sundhedsfare, hvilket gør en særlig indsats i forhold til disse påkrævet.

Finansiering

Det ligger ikke inden for dette direktivs rækkevidde at foreskrive finansiering for de 
fremtidige investeringer. I overensstemmelse med forslagets betragtning 14 er det ordførerens 
klare opfattelse, at såvel fællesskabets som nationale finansieringskilder bør bringes i 
anvendelse, for at de yderligere investeringsomkostninger ikke går ud over kvaliteten af den 
kollektive trafik. Desuden finder ordføreren det naturligt, hvis medlemsstaterne i deres 
finansieringsanvisning tager hensyn til givne regionale eller lokale politiske og administrative 
niveauers øgede udgifter i forbindelse med efterlevelsen af direktivet.
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Det vil dog være i strid med nærhedsprincippet at foreskrive eksakte finansieringsmodeller,
ligesom forslaget af hensyn til landenes heterogene organisering ikke foreskriver modeller for 
opfyldelse af direktivets overordnede krav.


