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7.11.2018 A8-0354/79 

Ändringsförslag  79 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Från och med den 1 januari 2030 

med minst 30 procent, med förbehåll för 

översynen enligt artikel 13. 

(b) Från och med den 1 januari 2030 

med 35 procent, med förbehåll för 

översynen enligt artikel 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Ändringsförslag  80 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led k 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

k) utsläppssnålt tungt fordon: ett tungt 

fordon som inte är ett utsläppsfritt tungt 

fordon, med specifika koldioxidutsläpp 

som är mindre än 350 g CO2/km, fastställt 

i enlighet med punkt 2.1 i bilaga I. 

k) utsläppssnålt tungt fordon: ett tungt 

fordon som inte är ett utsläppsfritt tungt 

fordon, med specifika koldioxidutsläpp 

som med mer än 35 procent understiger 

det referensvärde för varje undergrupp av 

fordon som är hämtat från 2019 års 

baslinje. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Ändringsförslag  81 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Ett utsläppssnålt tungt fordon ska 

räknas som upp till två (2) fordon, som en 

funktion av dess specifika koldioxidutsläpp 

och tröskelvärdet för utsläpp på 350 g 

CO2/km. 

(b) Ett utsläppssnålt tungt fordon ska 

räknas som upp till två (2) fordon som en 

funktion av dess specifika koldioxidutsläpp 

och tröskelvärdet för utsläpp på 35 % 

under det referensvärde för varje 

undergrupp av fordon som är hämtat från 

2019 års baslinje. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Ändringsförslag  82 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Faktorn för utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon ska minska en 

tillverkares genomsnittliga specifika 

utsläpp med högst 3 procent. Bidraget från 

utsläppsfria tunga fordon i de kategorier 

som avses i artikel 2.1 andra stycket till 

denna faktor ska minska en tillverkares 

genomsnittliga specifika utsläpp med högst 

1,5 procent. 

3. Faktorn för utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon ska minska en 

tillverkares genomsnittliga specifika 

utsläpp med högst 3 procent. Bidraget från 

utsläppsfria tunga fordon i de kategorier 

som avses i artikel 2.1 andra stycket till 

denna faktor ska minska en tillverkares 

genomsnittliga specifika utsläpp med högst 

5 procent från och med 2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Ändringsförslag  83 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led na (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (na) korrigerande koldioxidfaktor: lika 

med den andel förnybara drivmedel som 

säljs på tankstationer, som ska certifieras 

på unionsnivå. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Ändringsförslag  84 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Från och med 2020 och för varje 

efterföljande kalenderår ska kommissionen 

med hjälp av sådana genomförandeakter 

som avses i artikel 10.1 för varje tillverkare 

fastställa de genomsnittliga specifika 

koldioxidutsläppen i g/tkm för det 

föregående kalenderåret, med beaktande av 

följande: 

1. Från och med 2020 och för varje 

efterföljande kalenderår ska 

kommissionen med hjälp av sådana 

genomförandeakter som avses i artikel 

10.1 för varje tillverkare fastställa de 

genomsnittliga specifika 

koldioxidutsläppen i g/tkm för det 

föregående kalenderåret, med beaktande 

av följande: 

(a) De uppgifter som rapporterats i 

enlighet med förordning (EU) 2018/... 

[övervakning och rapportering avseende 

tunga fordon] för tillverkarens nya tunga 

fordon som registrerats under det 

relevanta året, med undantag av 

arbetsfordon. 

(a) De uppgifter som rapporterats i 

enlighet med förordning (EU) 2018/... 

[övervakning och rapportering avseende 

tunga fordon] för tillverkarens nya tunga 

fordon som registrerats under det 

relevanta året, med undantag av 

arbetsfordon, såvida de inte är 

utsläppssnåla eller utsläppsfria fordon. 

(b) Faktorn för utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon, fastställd i enlighet 

med artikel 5.  

(b) Faktorn för utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon, fastställd i enlighet 

med artikel 5. 

 (ba) Tillämpningen av den 

korrigerande koldioxidfaktorn, som 

fastställts i enlighet med punkt 2.1a i 

bilaga I. 

Or. en 
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