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26.9.2018 A8-0287/71 

Ændringsforslag  71 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Bilag I – del A – punkt 6.3 – stk. 4 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Ændringsforslag  72 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Bilag I – del B – nr. 6.3.1 – stk. 4 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Ændringsforslag  73 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Fra og med 1. januar 2030 gælder 

følgende mål: 

5. Fra og med 1. januar 2030 gælder 

følgende mål: 

a) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye personbiler, et EU-

flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 30% set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del A, 

punkt 6.1.2 

a) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye personbiler, et EU-

flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 35 % set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del A, 

punkt 6.1.2 

b) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, 

et EU-flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 30 % set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del B, 

punkt 6.1.2 

b) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, 

et EU-flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 30 % set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del B, 

punkt 6.1.2 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Ændringsforslag  74 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra m 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

m) "nul- og lavemissionskøretøj": en 

personbil eller et let erhvervskøretøj med 

udstødningsemissioner fra 0 til 50 g 

CO2/km, som bestemt i overensstemmelse 

med forordning (EU) 2017/1151. 

m) "nul- og lavemissionskøretøj": en 

personbil med udstødningsemissioner fra 0 

til 50 g CO2/km og et let erhvervskøretøj 

fra 0 til 70g CO2/km, som bestemt i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/1151.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Ændringsforslag  75 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den klasse af køretøjer registreret 

som M1 eller N1, som poolordningen 

gælder for. 

d) den klasse af køretøjer registreret 

som M1 og N1, som poolordningen gælder 

for. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Ændringsforslag  76 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 8 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. For at bestemme de 

gennemsnitlige specifikke M1- og N1-

emissioner af CO2 for hver fabrikant 

tages der, når en fabrikant mere end når 

M1- eller N1-målet for CO2, højde for 

dennes resultater for den samme 

fabrikant eller for andre fabrikanter i 

samme kalenderår, hvis fabrikanten eller 

fabrikanterne anmoder herom. I dette 

tilfælde fratrækkes forskellen mellem 

fabrikantens M1- eller N1-specifikke 

emissionsmål og dennes gennemsnitlige 

specifikke emissioner fra de 

gennemsnitlige specifikke CO2-

emissioner for M1- eller N1-specifikke 

mål vægtet med registreringsvolumener. 

Det samlede bidrag fra disse 

kreditoverførsler mellem M1- eller N1-

fabrikanter kan være op til 10 g CO2/km 

pr. fabrikant. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Ændringsforslag  77 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Kredit til specifik udvikling i brændstof og 

motor til reduktion af brændstofforbrug 

og CO2-emissioner 

 I henhold til denne forordning bør der 

tages hensyn til effektivitetsforbedringer, 

som medfører en reduktion af 

brændstofforbruget og CO2 emissioner, 

der stammer fra kombinationen af en 

brændstofudvikling og en 

motorteknologiudvikling, for så vidt angår 

den forpligtede part. Senest den 31. 

december 2020 vedtager Kommissionen 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 16, som fastlægger kriterierne 

og den detaljerede metode for, hvordan 

disse effektivitetsforbedringer kan 

vurderes i forhold til forpligtelserne i 

henhold til denne forordning. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Ændringsforslag  78 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 9 (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9. Når der anvendes vedvarende 

brændstoffer på køretøjer, foreslås det at 

foretage en passende evaluering af CO2-

nettoemissionerne, som bidrager til 

klimaændringer, med brug af en CO2-

korrektionskoefficient (CCF). CCF 

defineres som en funktion af det anvendte 

vedvarende brændstof.  

 Vedvarende (flydende og gasformige) 

brændstoffer omfatter biogene 

brændstoffer (f.eks. biomethan udstedt af 

anaerobe nedbrydningsprocesser) og 

syntetiske brændstoffer (herunder også de 

såkaldte "e-brændsler" og "Power to 

Gas"), der svarer til de 

bæredygtighedskriterier, der er anført i 

RED II. 

 Certificeringen af mængden af 

vedvarende brændstoffer kan foretages af 

medlemsstaten eller alternativt direkte af 

køretøjsfabrikanten. 

 I overvågnings- og indberetningsfasen 

beregnes den korrigerede CO2-beregning 

for flåden således ved hjælp af 

kulstofkorrektionsfaktoren og følgende 

formel: CO2FLÅDE = (CO2 

typegodkendelse) * (1-CCF)  
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 CCF gælder kun for den teknologi, hvor 

det vedvarende brændstof giver et bidrag, 

f.eks. med gas fra vedvarende 

energikilder, og CCF anvendes i så fald 

kun på gaskøretøjsflåden. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Ændringsforslag  79 

Jens Gieseke 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 10 (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 16 senest i 2023 for at 

medtage alternative brændstoffer i 

beregningen af CO2-mål for nye 

personbiler og nye lette erhvervskøretøjer. 

Or. en 

 

 


