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26.9.2018 A8-0287/85 

Ändringsförslag  85 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) För att marknaden för personbilar 

och lätta nyttofordon ska kunna behålla 

sin mångfald och sin förmåga att möta 

olika kundbehov, bör koldioxidmål anges 

som en funktion av nyttan av fordonen på 

linjär basis. Fortsatt användning av vikt 

som nyttoparameter ligger i linje med 

nuvarande ordning. För att bättre 

återspegla vikten av fordon som används 

på väg bör parametern ändras från vikt i 

körklart skick till fordonets provningsvikt 

enligt förordning (EU) 2017/1151 av den 

1 juni 2017 med verkan från och med 

2025. 

(19) För att de miljömässiga och övriga 

fördelarna med storleksminskning och 

lättviktighet för fordon ska kunna tas upp, 

och med hänsyn till att tyngre fordon på 

grund av effektivitetsteknik såsom 

hybridisering behöver ge upphov till 

högre utsläpp, samt för att undvika att 

olämpligt belöna sådana tunga fordon, 

bör koldioxidmål inte särskiljas utifrån 

fordonsvikt. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Ändringsförslag  86 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Det bör undvikas att målen för EU: s 

hela fordonspark ändras på grund av 

förändringar i parkens genomsnittliga 

vikt. Förändringar i den genomsnittliga 

vikten bör därför utan dröjsmål 

återspeglas i beräkningen av de specifika 

utsläppsmålen, och justeringarna av 

värdet för genomsnittlig vikt som används 

för detta ändamål bör därför göras 

vartannat år från och med 2025. 

utgår 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Ändringsförslag  87 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Senast den 31 oktober 2022 ska det 

vägledande TM0-värdet för 2025 

bestämmas som genomsnittlig 

provningsvikt för nya personbilar 

respektive för nya lätta nyttofordon under 

2021. 

utgår 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Ändringsförslag  88 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Senast den 31 oktober 2024 och vart 

annat år därefter ska sifferuppgifterna för 

TM0 i delarna A och B i bilaga I anpassas 

till den genomsnittliga provningsvikten 

för nya personbilar respektive för nya 

lätta nyttofordon under de föregående två 

kalenderåren med början från 2022 och 

2023. De respektive nya TM0-värdena ska 

gälla från och med 1 januari det 

kalenderår som följer efter dagen för 

anpassningen. 

utgår 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Ändringsförslag  89 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.2.1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  

6.2.1. 2025–2029 6.2.1. 2025–2029 

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2025 + a2025 · 

(TM−TM0)  

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2025 

där  där  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2025 fastställs i enlighet med 

punkt 6.1.1,  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2025 fastställs i enlighet med 

punkt 6.1.1,  

a2025 är  

 

där   

a2021 är lutningen på den bäst 

approximerade räta linje som fastställs 

genom att den linjära 

minstakvadratmetoden tillämpas på 

provningsvikten (orsaksvariabel) och de 

specifika koldioxidutsläppen (beroende 

variabel) för varje enskilt fordon i EU:s 

fordonspark 2021,  

 

Average emissions2021 är genomsnittet av 

de specifika koldioxidutsläppen för alla 

nya registrerade bilar under 2021, från 

tillverkare för vilka ett specifikt 

utsläppsmål beräknas i enlighet med 

punkt 4,  
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TM är den genomsnittliga 

provningsvikten för alla nya registrerade 

fordon från tillverkaren under det berörda 

kalenderåret,  

TM0 är det värde som fastställs i enlighet 

med artikel 13.1 d. 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Ändringsförslag  90 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.2.2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.2.2. Från och med 2030 6.2.2. Från och med 2030  

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2030 + a2030 · 

(TM−TM0)  

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2030  

där  där  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2030 fastställs i enlighet 

med punkt 6.1.2,  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2030 fastställs i enlighet 

med punkt 6.1.2,  

a2030 är  

 

där   

a2021 är lutningen på den bäst 

approximerade räta linje som fastställs 

genom att den linjära 

minstakvadratmetoden tillämpas på 

provningsvikten (orsaksvariabel) och de 

specifika koldioxidutsläppen (beroende 

variabel) för varje enskilt fordon i EU:s 

fordonspark 2021,  

 

Average emissions2021 är genomsnittet av 

de specifika koldioxidutsläppen för alla 

nya registrerade bilar under 2021, från 

tillverkare för vilka ett specifikt 

utsläppsmål beräknas i enlighet med 

punkt 4, 

 

TM är den genomsnittliga 

provningsvikten för alla nya registrerade 
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fordon från tillverkaren under det berörda 

kalenderåret, 

TM0 är det värde som fastställs i enlighet 

med artikel 13.1 d. 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Ändringsförslag  91 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.2.1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.2.1. 2025–2029 6.2.1. 2025–2029 

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2025 + α · (TM−TM0) 

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2025  

där  där  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2025 fastställs i enlighet med 

punkt 6.1.1,  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2025 fastställs i enlighet med 

punkt 6.1.1,  

a är a2025 om den genomsnittliga 

provningsvikten för en tillverkares nya 

registrerade fordon är lika med eller 

mindre än TM0, fastställd i enlighet med 

artikel 13.1 d, och a2021 om den 

genomsnittliga provningsvikten för en 

tillverkares nya registrerade fordon är 

större än TM0, fastställd i enlighet med 

artikel 13.1 d,  

 

där  

a2025 är  

 

a2021 är lutningen på den bäst 

approximerade räta linje som fastställs 

genom att den linjära 

minstakvadratmetoden tillämpas på 

provningsvikten (orsaksvariabel) och de 

specifika koldioxidutsläppen (beroende 

variabel) för varje nytt registrerat fordon i 

EU:s fordonspark 2021,  
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Average emissions2021 är genomsnittet av 

de specifika koldioxidutsläppen för alla 

nya registrerade bilar under 2021, från 

tillverkare för vilka ett specifikt 

utsläppsmål beräknas i enlighet med 

punkt 4, 

 

TM är den genomsnittliga 

provningsvikten för alla nya registrerade 

fordon från tillverkaren under det berörda 

kalenderåret, 

 

TM0 är det värde som fastställs i enlighet 

med artikel 13.1 d.  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Ändringsförslag  92 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.2.2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.2.2. Från och med 2030 6.2.2. Från och med 2030 

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2030 + α · (TM−TM0) 

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 

EU:s hela fordonspark2030  

där  där  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2030 fastställs i enlighet med 

punkt 6.1.2,  

mål för EU:s hela fordonspark (EU fleet-

wide target)2030 fastställs i enlighet med 

punkt 6.1.2,  

a är a2030 om den genomsnittliga 

provningsvikten för en tillverkares nya 

registrerade fordon är lika med eller 

mindre än TM0, fastställd i enlighet med 

artikel 13.1 d, och a2021 om den 

genomsnittliga provningsvikten för en 

tillverkares nya registrerade fordon är 

större än TM0, fastställd i enlighet med 

artikel 13.1 d,  

 

där  

a2030 är  

 

a2021 är lutningen på den bäst 

approximerade räta linje som fastställs 

genom att den linjära 

minstakvadratmetoden tillämpas på 

provningsvikten (orsaksvariabel) och de 

specifika koldioxidutsläppen (beroende 

variabel) för varje nytt registrerat fordon i 

EU:s fordonspark 2021,  
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Average emissions2021 är genomsnittet av 

de specifika koldioxidutsläppen för alla 

nya registrerade bilar under 2021, från 

tillverkare för vilka ett specifikt 

utsläppsmål beräknas i enlighet med 

punkt 4,  

 

TM är den genomsnittliga 

provningsvikten för alla nya registrerade 

fordon från tillverkaren under det berörda 

kalenderåret, 

 

TM0 är det värde som fastställs i enlighet 

med artikel 13.1 d.  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Ändringsförslag  93 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Från och med den 1 januari 2030 

ska följande mål gälla: 

5. Från och med den 1 januari 2030 

ska följande mål gälla: 

a) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya personbilar: ett mål för 

EU: s hela fordonspark på en minskning 

med 30% av de genomsnittliga specifika 

utsläppsmålen under 2021, bestämt i 

enlighet med del A punkt 6.1.2 i bilaga I. 

a) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya personbilar: ett mål för 

EU: s hela fordonspark på en minskning 

med 50 % av de genomsnittliga specifika 

utsläppsmålen under 2021, bestämt i 

enlighet med del A punkt 6.1.2 i bilaga I. 

b) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya lätta nyttofordon: ett 

mål för EU: s hela fordonspark på en 

minskning med 30 % av de genomsnittliga 

specifika utsläppsmålen under 2021, 

bestämt i enlighet med del B punkt 6.1.2 i 

bilaga I. 

b) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya lätta nyttofordon: ett 

mål för EU: s hela fordonspark på en 

minskning med 50 % av de genomsnittliga 

specifika utsläppsmålen under 2021, 

bestämt i enlighet med del B punkt 6.1.2 i 

bilaga I. 

Or. en 

 

 


