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Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers 
emissioner ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for 
nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens 
integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) 
(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2017)0676),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0395/2017),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 14. februar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg1,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter2,

– der henviser til skrivelse af 3. maj 2018 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 

1 EUT C 227 af 28.6.2018, s. 52.
2 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.



til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 
16. januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 
294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0287/2018),

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 
nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 
uden indholdsmæssige ændringer;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen1;

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 3. oktober 2018 
(Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0370.



P8_TC1-COD(2017)0293

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om 
fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers 
CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 
(omarbejdning)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/631.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring om artikel 15

Under den i artikel 15 omhandlede revision og eventuelt i forbindelse med forslag til 

ændringer til denne forordning gennemfører Kommissionen de relevante høringer i 

overensstemmelse med traktaterne. Den vil navnlig i denne forbindelse høre Europa-

Parlamentet og medlemsstaterne. 

Som del af denne revision vil Kommissionen også undersøge hensigtsmæssigheden af loftet 

på 5 %, der er omhandlet i punkt 6.3 i del A i bilag I med henblik på i højere grad at fremme 

køretøjer med nul- og lavemissioner i de pågældende medlemsstater.


