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PR_COD_1am

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. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører 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 og mere 
energieffektive vejtransportkøretøjer
(KOM(2007)0817 – C6–0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0817) og det ændrede forslag (KOM ),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175,stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0008/2008),

– 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 Udvalget om International 
Handel (A6–0000/2008),

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.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen foreslog i sin 
meddelelse "En energipolitik for Europa", 
at EU forpligter sig til at reducere 
drivhusgasudledningerne med mindst 20% 
i 2020 i forhold til 1990. Der er stillet 
forslag om bindende mål for yderligere 
forbedring af energieffektiviteten med 20% 
og en forøgelse af vedvarende energis 
andel til 20% og biobrændstoffers andel af 
EU-markedet for motorbrændstoffer til 

(4) Kommissionen foreslog i sin 
meddelelse "En energipolitik for Europa", 
at EU forpligter sig til at reducere 
drivhusgasudledningerne med mindst 20% 
i 2020 i forhold til 1990. Der er stillet 
forslag om bindende mål for yderligere 
forbedring af energieffektiviteten med 20% 
og en forøgelse af vedvarende energis 
andel til 20% og bæredygtigt producerede, 
certificerede biobrændstoffers andel af 
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10% frem til 2020, bl.a. for at fordele 
energiproduktionen på flere brændstoffer 
og dermed forbedre 
energiforsyningssikkerheden.

EU-markedet for motorbrændstoffer til 
10% frem til 2020, bl.a. for at fordele 
energiproduktionen på flere brændstoffer 
og dermed forbedre 
energiforsyningssikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) En mere udbredt anvendelse af visse 
teknologier til fremdrift af køretøjer, 
baseret på eksempelvis brint, flydende gas 
(LPG) eller naturgas (CNG), kan kræve 
høje indledende investeringsomkostninger 
bl.a. i forbindelse med infrastruktur, og 
Kommissionen bør derfor overveje, 
hvordan der af hensyn til miljøet kan 
fastlægges og opretholdes gennemsigtige 
og ikke-diskriminerende regler for 
medlemsstaternes og Fællesskabets ydelse 
af støtte til sådanne investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Ifølge Kommissionens 
konsekvensanalyse vil 50 % af de 
indkøbte køretøjer svare til markedets 
bedste for så vidt angår de samlede 
omkostninger i hele driftslevetiden, 
herunder eksterne omkostninger, når 
dette direktiv træder i kraft.
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Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) De forskellige byer, der ønsker at 
"brande" sig som miljøbevidste, bør 
opmuntres hertil og tilbydes 
brandingmuligheder i form af 
gennemsigtig og systematisk 
offentliggørelse på internettet af 
oplysninger, beregninger, beslutninger og 
benchmarking vedrørende offentlige 
indkøb i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 5

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.

Dette direktiv sigter på at fremme og drive 
markedet for miljøvenlige og 
energieffektive køretøjer ved at benytte 
offentlige indkøb, der bygger på 
indregning af de faktiske omkostninger i 
hele driftslevetiden, herunder 
miljøomkostninger, som et aktivt redskab. 
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, 
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eller som kriterier, når operatører, der er i 
besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse 
eller godkendelse udstedt af en offentlig 
myndighed, indkøber sådanne køretøjer.

Direktivet har til formål at sikre en vis 
efterspørgsel efter rene og energieffektive 
vejtransportkøretøjer, som er tilstrækkelig 
stor til at tilskynde fabrikanterne og 
industrien til at investere i og 
videreudvikle køretøjer med lave 
omkostninger for så vidt angår 
energiforbrug og emission af CO2 og 
forurenende stoffer.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 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 2010.

Or. en
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Ændringsforslag 7

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 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 2010.

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Lokale, regionale eller nationale 
myndigheder, hvis indkøb af rene og 
energieffektive køretøjer udgør mindst 50 
% af deres årlige specifikke indkøb, kan 
benytte mærkningen "ren og 
energieffektiv vejtransport i byer". 
Kommissionen fastlægger en ensartet 
udformning af denne mærkning.

Or. en
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Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Et køretøjs brændstofforbrug pr. 
kilometer ifølge stk. 2 omregnes til 
energiforbrug pr. kilometer ved hjælp af de 
omregningsfaktorer, der er anført for de 
forskellige brændstoffer i tabel 1 i bilaget.

- Et køretøjs brændstofforbrug pr. 
kilometer ifølge stk. 2 skal regnes i 
energiforbrugsenheder pr. kilometer, 
uanset om dette er angivet direkte - som 
det er tilfældet for eksempelvis eldrevne 
køretøjer - eller ej. Hvis 
brændstofforbruget er angivet i andre 
enheder, omregnes det til energiforbrug pr. 
kilometer ved hjælp af de 
omregningsfaktorer, der er anført for de 
forskellige brændstoffer i tabel 1 i bilaget.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Gennemsigtighed

Med henblik på at fremme den offentlige 
debat og de politiske overvejelser om 
levetidsomkostninger i forbindelse med 
offentlige indkøb, og uden at det berører 
kravene i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, sikrer medlemsstaterne, at 
alle de i artikel 2 nævnte aktører stiller 
alle de i artikel 3 omhandlede oplysninger 
om energi- og miljøomkostninger til 
offentlighedens rådighed via internettet i 
forbindelse med hvert enkelt af de 
modtagne bud.
For yderligere at stimulere den offentlige 
politiske debat opstiller Kommissionen på 
grundlag af rapporterne i artikel 6 en 
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resultattavle, som offentliggøres på 
internettet og hvorved der kan foretages 
en benchmarking og sammenligning af 
miljøvenligheden af relativt ensartede 
byers og regioners indkøbspolitik. 

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert andet år regnet fra datoen i artikel 
8, stk. 1, udarbejder Kommissionen en 
rapport om direktivets anvendelse og om, 
hvad de enkelte medlemsstater har gjort 
for at fremme indkøb af renere og mere 
energieffektive køretøjer til vejtransport.

1. Hvert år regnet fra datoen i artikel 8, stk. 
1, indsamlermedlemsstaterne statistiske 
oplysninger for det relevante kalenderår 
om det antal køretøjer, som aktørerne i 
artikel 2 har indkøbt i de fire følgende 
kategorier:
- personbiler
- lette erhvervskøretøjer
- busser og
- andre tunge køretøjer.
Medlemsstaterne sender senest den 30. 
oktober hvert år disse oplysninger til 
Kommissionen sammen med en vurdering 
af, hvordan kriterierne i artikel 3 har 
påvirket markedet.

2. Rapporten skal indeholde en vurdering 
af direktivet og behovet for yderligere 
tiltag og rumme eventuelt påkrævede 
forslag.

2. Senest tre år efter datoen i artikel 8, stk. 
1, og derefter hvert andet år udarbejder 
Kommissionen en rapport om direktivets 
anvendelse, indeholdende bl.a. de i stk. 1 
nævnte oplysninger samt oplysninger om, 
hvad de enkelte medlemsstater har gjort 
for at fremme indkøb af rene og 
energieffektive køretøjer til vejtransport. 
Rapporten skal indeholde en vurdering af 
direktivet, herunder kvantitative 
indikatorer til vurdering af gevinsterne 
for miljøet, medlemsstaternes 
indberetninger og behovet for yderligere 
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tiltag og rumme eventuelt påkrævede 
forslag.

Kommissionen sammenholder de 
nominelle og relative tal for indkøb af 
køretøjer, der svarer til markedets bedste 
for så vidt angår samlede 
levetidsomkostninger, herunder eksterne 
omkostninger, i hver af de fire kategorier 
i stk. 1, med det samlede marked for 
sådanne køretøjer og foretager en 
vurdering af, hvordan kriterierne i artikel 
3 har påvirket markedet.
2a. Kommissionen skal navnlig vurdere, 
hvorvidt målsætningen om, at 50 % af de 
indkøbte køretøjer skal svare til markedets 
bedste for så vidt angår de samlede 
levetidsomkostninger, herunder eksterne 
omkostninger, er opfyldt i 2012. Er dette 
ikke tilfældet, skal der senest i 2014 
fremsættes et forslag om forøgelse af 
andelen af rene og energieffektive 
køretøjer og opnåelse af den forventede 
og ønskede virkning på markedet og 
miljøet, om nødvendigt ved indførelse af 
obligatoriske udvælgelseskriterier.

Or. en

BEGRUNDELSE

Det aktuelle forslag inddrager Miljøudvalgets tidligere anbefalinger
Det konkrete forslag erstatter et tidligere forslag (KOM (2005)0634), og medtager på centrale 
områder - som følge af miljøudvalgets behandling - en række konkrete anbefalinger fra 
ordføreren og øvrige parlamentsmedlemmer.

Blandt de vigtigste elementer er at
 alle køretøjer bliver omfattet af direktivet
 CO2-udledningen indregnes
 modellen er teknologineutral og fleksibel (frem for en statisk standard)
 offentlige indkøb fastholdes som et instrument til at fremme miljøvenlige køretøjer
 der kan tages specifikke lokale hensyn, således at nærhedsprincippet respekteres

Levetidsomkostningerne udregnes
Direktivet forpligter alle offentlige indkøbere - eller aktører der handler på vegne af, eller 
under licens fra, det offentlige - til at udregne ikke bare indkøbspris, men også 
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levetidsomkostningerne for brændstof, CO2-emissioner og luftforurening, og bruge dette som 
indkøbskriterium.

Offentlige indkøb som katalysator for markedet
Ordføreren støtter varmt ideen om at anvende offentlige indkøb som katalysator for et marked 
for miljøvenlige køretøjer, og har derfor tilpasset artikel 1 og understreget dette element som 
en afgørende hensigt med direktivet.
Offentlige indkøb udgør på europæisk plan en ganske betydelig del af markedet, og ved at 
lade de offentlige myndigheder gå forrest og udregne og anvende "levetidsomkostningerne" 
som indkøbsgrundlag, kan det sikres, at bilindustrien tilskyndes til udvikling og investeringer 
i miljøvenlige biler med lavere CO2- og forureningsemmissioner.

Gennemsigtighed og offentlig debat
Hvis de lokale beslutninger om indkøb af køretøjer, skal præges i en miljøvenlig retning er det 
helt afgørende at ngo'er, borgere og lokale politikere har adgang til oplysninger om disse 
indkøb.
Ordføreren har derfor på en række områder ændret direktivet med henblik at styrke 
gennemsigtigheden og offentlighedens adgang til oplysninger samt bedre muligheder for 
sammenligning.
Disse ændringer inkluderer blandt andet at:

 alle oplysninger om levetidsomkostninger i forbindelse med indkøbsbeslutninger skal 
lægges på Internettet af de lokale myndigheder

 Kommissionen skal udarbejde en resultattavle, der kan sammenligne hvor gode lokale 
myndigheder er til at købe miljøvenlige biler

 indførelsen af et "miljøvenligt indkøbsmærke", der kan anvendes af lokale og 
regionale myndigheder, der går forrest i indkøbet af miljøvenlige biler

Revision og vurdering af direktivets effekter
Det er vigtigt at vurdere, hvorvidt direktivet i sin nuværende form har den ønskede effekt.
Derfor har ordføreren foreslået en række ændringer, der sikrer konkret opfølgning og 
vurdering af konsekvenserne for marked og miljø.
Således forpligtes Kommissionen til blandt andet:

 hvert andet år at rapportere om implementeringen og konsekvenserne af direktivet for 
såvel markedet for de forskellige køretøjskategorier som for miljøet

 at evaluere hvorvidt den ønskede og forventede effekt på 50% af de offentlige indkøb 
indfris i 2012 og i modsat fald, hvordan direktivet kan ændres, så denne målsætning 
nås.

Implementering
Ordføreren vurderer, at det vil være muligt at indføre og anvende den foreskrevne metode til 
udregning af levetidsomkostningerne allerede fra 2010 og foreslår derfor, at datoen rykkes 
frem, således at de miljømæssige og markedsmæssige effekter kan træde i kraft hurtigst 
muligt.
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