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26.9.2018 A8-0287/94 

Ändringsförslag  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

för ALDE-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 42 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) Under 2024 planeras en översyn 

av de framsteg som uppnåtts inom ramen 

för [förordningen om ansvarsfördelning 

och direktivet om 

utsläppshandelssystemet]. Det är därför 

lämpligt att under samma år även göra en 

utvärdering av hur effektiv den här 

förordningen är, för att få en samordnad 

och enhetlig bedömning av de åtgärder 

som genomförts på grundval av alla dessa 

rättsakter. 

(42) Det är lämpligt att det redan 2023 

görs en utvärdering av hur effektiv den här 

förordningen är, för att i god tid få en 

transparent, samordnad och enhetlig 

bedömning av dess genomförande och de 

framsteg som gjorts för att uppnå de 

fastställda målen inom den fastställda 

tidsfristen, även i förhållande till de 

framsteg som uppnåtts inom ramen för 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/8421a och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/87/EG1b om 

utsläppshandelssystemet. Vid 

bedömningen bör också alternativ för att 

beakta hållbara förnybara bränslen 

övervägas för att uppfylla målen i denna 

förordning och samtidigt säkerställa 

överensstämmelse med [direktivet om 

främjande av användningen av energi 

från förnybara energikällor]. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 

2018 om bindande årliga minskningar av 

medlemsstaternas växthusgasutsläpp 

2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder 

för att fullgöra åtagandena enligt 

Parisavtalet samt om ändring av 

förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
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19.6.2018, s. 26). 

 1b Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 

ett system för handel med utsläppsrätter 

för växthusgaser inom gemenskapen och 

om ändring av rådets direktiv 96/61/EG 

(EUT L 275, 25.10.2003, s. 32). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Ändringsförslag  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

för ALDE-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 40 % 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 40 % av de genomsnittliga 

specifika utsläppsmålen under 2021, 

bestämt i enlighet med del B punkt 6.1.2 i 

bilaga I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/96 

Ändringsförslag  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

för ALDE-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 – stycke 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Från och med den 1 januari 2030 ska ett 

riktvärde motsvarande en marknadsandel 

på 35 % av försäljningen av nya 

personbilar och nya lätta nyttofordon 

under 2030, gälla andelen utsläppsfria 

och utsläppssnåla fordon, vilket ska 

fastställas i enlighet med punkt 6.3 del A i 

bilaga I och i punkt 6.3 del B i bilaga I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Ändringsförslag  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

för ALDE-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 14 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Under 2024 ska kommissionen 

överlämna en rapport om denna 

förordnings ändamålsenlighet till 

Europaparlamentet och rådet, vid behov 

åtföljd av ett förslag om ändring av 

förordningen. Rapporten ska bland annat 

redogöra för hur väl de värden för 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning 

som har bestämts i enlighet med förordning 

(EU) 2017/1151 återspeglar värdena vid 

verklig körning, samt för införandet av 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon på 

marknaden i unionen och utbyggnaden av 

infrastruktur för laddning och tankning, 

som rapporteras enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/94/EU29. 

1. Under 2023 ska kommissionen 

överlämna en rapport om denna 

förordnings ändamålsenlighet till 

Europaparlamentet och rådet, vid behov 

åtföljd av ett förslag om ändring av 

förordningen. Rapporten ska bland annat 

redogöra för hur väl de värden för 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning 

som har bestämts i enlighet med förordning 

(EU) 2017/1151 återspeglar värdena vid 

verklig körning, samt för införandet av 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon på 

marknaden i unionen, utbyggnaden av 

infrastruktur för laddning och tankning, 

som rapporteras enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/94/EU29, och 

ekonomiska faktorer, inklusive effekter på 

konsumenter. I rapporten ska 

kommissionen också överväga alternativ 

för att beakta bidraget från hållbara 

förnybara bränslen för att uppfylla målen 

i denna förordning och vid behov lägga 

fram ett förslag. 

__________________ __________________ 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 

utbyggnad av infrastrukturen för 

alternativa bränslen (EUT L 307, 

28.10.2014, s. 1). 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 

utbyggnad av infrastrukturen för 

alternativa bränslen (EUT L 307, 

28.10.2014, s. 1). 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Ändringsförslag  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

för ALDE-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 6.3 – stycke 4 – stycke 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

x är 15 % för 2025–2029 och 30 % från 

och med 2030. 

x är 20 % för 2025–2029 och 35 % från 

och med 2030. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Ändringsförslag  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

för ALDE-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 6.3.2 – stycke 4 – stycke 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

x är 30 %. x är 35 %. 

Or. en 

 

 


