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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:  

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Den europeiska strategin för 

utsläppssnål rörlighet16 innehåller en tydlig 

ambition om att transportsektorns 

växthusgasutsläpp före mitten av 

århundradet måste vara minst 60 % lägre 

än 1990 och stadigt på väg mot noll. 

Transportsektorns luftföroreningar som 

skadar vår hälsa måste minskas kraftigt 

utan dröjsmål. Utsläppen från 

konventionella förbränningsmotorer måste 

ner ytterligare efter 2020. Utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon måste lanseras och 

komma upp i väsentliga marknadsandelar 

till år 2030. 

(3) Den europeiska strategin för 

utsläppssnål rörlighet16 innehåller en tydlig 

ambition om att transportsektorns 

växthusgasutsläpp före mitten av 

århundradet måste vara minst 60 % lägre 

än 1990 och stadigt på väg mot noll. 

Transportsektorns luftföroreningar som 

skadar vår hälsa måste minskas kraftigt 

utan dröjsmål. Utsläppen från 

konventionella förbränningsmotorer måste 

ner ytterligare efter 2020. Utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon måste lanseras och 

komma upp i väsentliga marknadsandelar 

till år 2030, även med beaktande av 

politiska åtgärder till stöd för 

fordonsindustrin. För att unionen ska 

kunna fullgöra sina åtaganden från den 

21:a partskonferensen för FN:s 

ramkonvention om klimatförändringar 

(UNFCC), som hölls i Paris 2015, måste 

utfasningen av fossila bränslen i 

transportsektorn gå snabbare och 

koldioxidutsläpp från personbilar och 

lätta nyttofordon bör stadigt gå mot 

nollutsläpp fram till mitten av 

århundradet. Ambitionsnivån måste förbli 

realistisk, så att bilbranschen kan anpassa 

sig och så att kostnaderna för 

biltillverkare inte ökar, eftersom detta 

skulle avskräcka från tillverkning och köp 

av nya personbilar i EU och påverka 

bland annat sysselsättningen. Om alltför 

ambitiösa mål föreslås och utsläppen från 

transporter inte minskas tillräckligt skulle 

detta också kunna äventyra uppnåendet 

av Parisavtalets mål om minskade 
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växthusgasutsläpp. 

_________________ _________________ 

16 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén: En europeisk strategi 

för utsläppssnål rörlighet (COM(2016) 501 

final). 

16 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén: En europeisk strategi 

för utsläppssnål rörlighet (COM(2016) 501 

final). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I kommissionens båda 

meddelanden ”Europa på väg”17 och 

”Resultat för utsläppssnål rörlighet: Ett EU 

som skyddar vår planet, sätter 

konsumenterna i centrum och försvarar 

sina företag och sina arbetstagare”18 

framhålls det att normer för 

koldioxidutsläpp från personbilar och lätta 

nyttofordon ger starka incitament till 

innovation och effektivitet och kommer att 

bidra till att stärka bilindustrins 

konkurrenskraft och bana vägen för 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon på ett 

teknikneutralt sätt. 

(4) I kommissionens båda 

meddelanden Europa på väg17 och Resultat 

för utsläppssnål rörlighet: Ett EU som 

skyddar vår planet, sätter konsumenterna i 

centrum och försvarar sina företag och sina 

arbetstagare18 framhålls det att normer för 

koldioxidutsläpp från personbilar och lätta 

nyttofordon ger starka incitament till 

innovation och effektivitet och kommer att 

bidra till att stärka bilindustrins 

konkurrenskraft och bana vägen för 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon på ett 

teknikneutralt sätt. De rena fordonens 

marknadsandel är dock fortfarande liten 

och de allra flesta bilarna i EU drivs 

fortfarande med bensin- eller 

dieselmotorer. För att unionens 

konsumenter ska erbjudas hållbara och 

överkomliga alternativ kommer det därför 

att krävas en helhetsstrategi med stöd till 

att rena fordon vinner insteg i både 

privata och offentliga sektorer och en 

snabbare utbyggnad av alternativ 

infrastruktur. 

_________________ _________________ 

17 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén EUROPA PÅ VÄG En 

agenda för en socialt rättvis övergång till 

17 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén EUROPA PÅ VÄG En 

agenda för en socialt rättvis övergång till 
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ren, konkurrenskraftig och uppkopplad 

rörlighet för alla (COM(2017) 283 final). 

ren, konkurrenskraftig och uppkopplad 

rörlighet för alla (COM(2017) 283 final). 

18 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén […] 

18 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén […] 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Den strukturella övergången till 

alternativa drivsystem kommer att vara 

förknippad med strukturförändringar i 

bilindustrins värdekedjor. Detta väcker 

frågor om komponenternas 

tillverkningsställe och härkomst, och om 

fortsatt konkurrenskraft för unionens 

leverantörer. I detta sammanhang är 

kommissionens initiativ såsom Union 

Battery Alliance välkomna, men 

kommissionen måste fortlöpande 

övervaka utvecklingen. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Mot bakgrund av den osäkerhet 

som är förknippad med framtida teknisk 

och sociologisk utveckling i sektorn är det 

dessutom inte lämpligt att redan nu 

radikalt prioritera ett eller flera tekniska 

alternativ som i framtiden skulle kunna 

visa sig vara mindre relevanta i 

allmänhet, men däremot bör potential och 

möjliga synergieffekter hos olika typer av 

nu tillgänglig teknik undersökas. Här är 

det på sin plats med en påminnelse om 

den grundläggande principen om 



 

PE619.220v02-00 6/40 AD\1158730SV.docx 

SV 

teknikneutralitet som unionen gått in för 

och har att rätta sig efter. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det är därför lämpligt att uppnå 

dessa förordningars syfte genom att sätta 

upp nya mål för minskning av 

koldioxidutsläppen från EU:s hela park av 

personbilar och lätta nyttofordon för 

perioden fram till 2030. Vid fastställandet 

av minskningsnivåerna har hänsyn tagits 

till i vilken utsträckning dessa nivåer kan 

bidra till att på ett kostnadseffektivt minska 

utsläppen i de sektorer som omfattas av 

ansvarsfördelningsförordningen [.../...] 

fram till 2030, hur stora kostnader och 

besparingar de medför för samhället, 

tillverkare och fordonsanvändare samt hur 

de direkt och indirekt påverkar 

sysselsättning, konkurrenskraft och 

innovation och vilka fördelar de medför i 

form av minskade luftföroreningar och 

tryggad energiförsörjning. 

(10) Det är därför lämpligt att uppnå 

dessa förordningars syfte genom att sätta 

upp nya mål för minskning av 

koldioxidutsläppen från EU:s hela park av 

personbilar och lätta nyttofordon för 

perioden fram till 2030. Vid fastställandet 

av minskningsnivåerna har hänsyn tagits 

till i vilken utsträckning dessa nivåer kan 

bidra till att på ett kostnadseffektivt minska 

utsläppen i de sektorer som omfattas av 

ansvarsfördelningsförordningen [.../...] 

fram till 2030, hur stora kostnader och 

besparingar de medför för samhället, 

tillverkare och fordonsanvändare samt hur 

de direkt och indirekt påverkar 

sysselsättning, konkurrenskraft och 

innovation och vilka fördelar de medför i 

form av minskade luftföroreningar och 

tryggad energiförsörjning. Användningen 

av förnybara, icke-fossila bränslen 

(framför allt syntetiska bränslen som 

motsvarar definitionen/definitionerna i 

artikel 2 i det ändrade direktivet om 

förnybar energi med avseende på 

avancerade förnybara bränslen [bilaga IX 

till samma direktiv] i enlighet med 

hållbarhetskriterierna) kan medföra 

betydande minskningar av 

koldioxidutsläppen från källa till hjul i 

såväl den nya som den befintliga 

fordonsparken. För att uppmuntra 

teknikens utveckling och öka dessa 

bränslens marknadsandel bör 

användningen av förnybara, icke-fossila 

bränslen tas med i beräkningen för 

tillverkarens specifika utsläppsmål om 

tillverkaren vill göra detta. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Översynen av förordning (EG) nr 

715/2007 syftar till att kraftigt minska 

användningen av fossila energikällor för 

framdrivning av lätta personbilar och 

lätta nyttofordon. Översynen har alltså tre 

mål: ett miljömål, dvs. att bekämpa den 

globala uppvärmningen och minimera de 

hälsofarliga utsläppen, ett hållbarhetsmål, 

dvs. att minska användningen av fossila 

bränslen, och ett ekonomiskt mål, dvs. att 

förbättra konkurrenskraften för unionens 

bilindustri, utan att vålla näringslivet 

oåterkallelig skada. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Även om införandet av det nya, 

globalt harmoniserade 

provningsförfarandet för lätta fordon 

(WLTP), till skillnad från den nya 

europeiska körcykeln (NEDC), bör göra 

det möjligt att minska skillnaden mellan 

rapporterade utsläppsvärden för koldioxid 

och fordons verkliga utsläpp kommer det 

fortfarande att finnas avvikelser. Därför 

måste man fortsätta arbetet med att 

utveckla och införa provningar som 

genomförs både i och utanför laboratorier 

och är så verklighetstrogna som möjligt, 

genom att där mäts både faktisk 

energiförbrukning och utsläpp vid verklig 

körning. Kommissionen bör därför ta med 

sådana provningar i regelverket så snart 

som de har tagits fram. 



 

PE619.220v02-00 8/40 AD\1158730SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att man vid 

fastställandet av minskningar av 

koldioxidutsläpp ser till att 

fordonstillverkare kan planera sin park av 

nya bilar och lätta nyttofordon i unionen 

säkert inom en förutsägbar ram över hela 

unionen. 

(12) Det är klarlagt att skillnaden 

mellan deklarerade koldioxidutsläpp och 

utsläpp vid verklig körning har ökat 

avsevärt sedan ikraftträdandet av den 

första unionslagstiftningen om 

koldioxidnormer för lätta fordon och även 

om WTLP torde återspegla typiska 

verkliga körförhållanden bättre än NEDC 

kommer WTLP fortfarande att handla 

endast om ett provningsförfarande i 

laboratorium, vilket innebär att skillnaden 

efter några år kan börja öka på nytt, men 

också att olaglig användning av 

manipulationsanordningar är fortsatt 

möjlig och inte upptäcks. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Det är väsentligt att denna översyn 

för ändring av förordning (EG) nr 

715/2007 om fastställande av krav för 

minskning av koldioxidutsläpp följer den 

tidigare linjen och syftar till att bevara en 

viss stabilitet och förutsebarhet för de 

olika aktörerna i branschen i unionen, i 

synnerhet biltillverkarna när det gäller 

deras samtliga fordonsparker med nya 

bilar och nya lätta nyttofordon på 

unionens territorium. Syftet bör alltså 

vara ett fortsatt arbete för att förbättra 

olika delar av den ursprungliga 

förordningen och samtidigt anpassa dem 

till miljöns behov och branschens nya 

tekniska potential, på ett sätt som inte 
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destabiliserar de viktigaste sektorerna i 

unionen utan i själva verket främjar 

unionens konkurrenskraft och 

innovation. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Minskningsnivåerna för parkerna 

av nya personbilar och lätta nyttofordon i 

hela unionen bör därför fastställas för 

2025 och för 2030, med hänsyn till den tid 

det tar för fordonsparken att förnyas och 

med hänsyn till vägtransportsektorns 

nödvändiga bidrag till klimat- och 

energimålen för 2030. Ett gradvis 

införande av normerna ger också redan 

nu en tydlig signal till fordonsindustrin 

om att inte dröja med att lansera 

energieffektiv teknik och utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon på marknaden. 

(13) Det är därför viktigt att fortsätta 

arbetet med att fastställa ännu mer 

tillförlitliga och verklighetstrogna 

koldioxidtester, framför allt att utarbeta 

en provningsmetod för mätning av utsläpp 

vid verklig körning. För detta ändamål 

bör gemensamma forskningscentrumet 

studera och jämföra olika 

provningsmetoder som även omfattar 

eventuella avvikelser avseende fysiska 

förhållanden och körbeteenden. Det är 

också viktigt att regelbundet se över 

provningsförfarandet. 

 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Fossila bränslen måste vara helt 

utfasade från vägtransporter om unionen 

ska kunna uppnå sina klimatmål fram till 

2050. Därför bör nya personbilar och 

lätta nyttofordon som släpper ut koldioxid 

vara utfasade senast 2040. Kommissionen 

bör utvärdera hur fordon som redan är i 

drift kan beaktas, genom instrument för 

marknadskontroll men också med hjälp 

av incitament för eftermontering av 

fordon, när detta är effektivt och 

kostnadsmässigt konkurrenskraftigt. 

Ytterligare pilotstudier vore därför ett bra 
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bidrag till utarbetandet av en europeisk 

ram för eftermontering av teknik. 

Förnybar energi är också viktig för att 

växthusgasutsläppen från EU:s 

transporter ska kunna minskas, och 

därför är det väsentligt att alla former av 

bränslen från förnybar energi och 

koldioxidsnålare bränslen tas i beaktande 

och att incitament inrättas som på ett 

effektivt sätt kan bidra till utfasningen av 

fossila bränslen i EU:s transportsektor 

och till eftermonteringen i bilar som 

redan är i drift. I denna förordning 

beaktas inte innehållet av förnybar energi 

i de flytande och/eller gasformiga 

drivmedel som används, eftersom 

koldioxiden från icke-förnybara 

respektive förnybara energikällor inte 

särskiljs vid mätningarna. Vi måste få en 

metod för att innehållet av förnybar 

energi i de flytande och/eller gasformiga 

drivmedlen ska kunna beaktas vid 

fastställandet av de specifika 

koldioxidutsläppen för nya bilar och nya 

lätta nyttofordon. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) EU är en av världens största 

tillverkare av motorfordon och kan visa 

upp ett teknologiskt ledarskap inom denna 

sektor men konkurrensen ökar och den 

globala bilindustrin håller snabbt på att 

förändras genom nya innovationer inom 

elektriska drivsystem och samverkande, 

uppkopplad och automatiserad rörlighet. 

För att kunna behålla sin globala 

konkurrenskraft och tillgången till 

marknaderna behöver unionen ett regelverk 

där det ingår särskilda incitament för 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon vilket 

skapar en stor hemmamarknad och stödjer 

(14) EU är en av världens största 

tillverkare av motorfordon och kan visa 

upp ett teknologiskt ledarskap inom denna 

sektor men konkurrensen ökar och den 

globala bilindustrin håller snabbt på att 

förändras genom nya innovationer inom 

elektriska drivsystem och samverkande, 

uppkopplad och automatiserad rörlighet. 

Om EU:s industri drar ut på tiden med 

den nödvändiga energiomställningen 

inom transportsektorn kommer den att 

förlora sin ledande roll. För att kunna 

behålla sin globala konkurrenskraft och 

tillgången till marknaderna behöver 

unionen ett regelverk där det ingår 
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teknisk utveckling och innovation. särskilda incitament för utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon vilket skapar en stor 

hemmamarknad och stödjer teknisk 

utveckling och innovation. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Det kommer inte att vara möjligt 

att uppnå det långsiktiga målet om en helt 

koldioxidfri rörlighet inom unionen utan 

teknisk innovation och tekniska framsteg. 

Mot bakgrund av detta och den ökande 

internationella konkurrensen måste EU 

och medlemsstaterna fortsätta sina 

insatser för att undersöka och utveckla 

initiativ som stärker möjliga 

synergieffekter i sektorn, efter mönster av 

Union Battery Alliance, som tillkommit på 

sistone, samt stödja offentliga och privata 

investeringar i forskning och innovation i 

EU:s bilindustri, för att EU ska få behålla 

sitt tekniska ledarskap i branschen och 

för att det ska säkerställas att den 

industriella produktionen är hållbar på 

lång sikt samt effektiv och 

konkurrenskraftig på världsmarknaden. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 14b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14b) Det är mycket viktigt att beakta de 

sociala och miljömässiga konsekvenserna 

av övergången och att vidta föregripande 

åtgärder mot den oundvikliga förlusten av 

arbetstillfällen som följer av en 

genomgripande industriell omställning. I 

detta sammanhang bör initiativ till 

omplacering, omskolning och fortbildning 
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av arbetstagare, samt till utbildning och 

arbetssök, i dialog med arbetsmarknadens 

parter, prioriteras innan de sociala 

konsekvenserna blir allvarliga. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) En särskild mekanism för 

incitament bör införas för att underlätta 

övergången till utsläppsfri rörlighet. Denna 

kreditmekanism bör utformas så att 

incitament ges för fler utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon på marknaden i 

unionen. 

(15) En särskild mekanism för 

incitament bör införas för att underlätta en 

smidig övergång till utsläppsfri rörlighet i 

rätt tid. Denna kreditmekanism bör 

utformas så att incitament ges för fler 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon på 

marknaden i unionen. Denna mekanism 

bör vara neutral i förhållande till all 

teknik eller innovativa bränslen. 

 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 17a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) En snabb och adekvat utbyggnad 

av laddnings- och 

tankningsinfrastrukturen för alternativa 

bränslen är absolut nödvändig för 

utvecklingen av marknaden för 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, 

särskilt av omsorg om konsumenternas 

förtroende. Investeringarna i denna 

utveckling måste fortsätta och 

intensifieras, genom olika stödinstrument 

på både unions- och medlemsstatsnivå, 

såsom bidrag till att vi får en 

möjlighetsskapande omgivning, där det 

också ingår tillförlitliga system för 

märkning av bilar, en kraftfull tillsyn över 

att normer för luftkvalitet och 

begränsning av klimatförändringar 
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efterlevs och ett starkt stöd till 

bilindustriarbetarna. Frågan om tankning 

är nära förbunden med fordonens 

räckvidd – ökad räckvidd ger glesare 

tankningsintervall – och kommissionen 

bör därför ta hänsyn till sådan teknisk 

utveckling, i synnerhet av 

batterikapaciteten, som påverkar 

utbyggnaden av infrastruktur. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 17b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17b) Bättre utformad märkning av bilar 

som ger konsumenterna jämförbar, 

tillförlitlig och användarvänlig 

information om fördelarna med 

utsläppssnåla bilar, inklusive information 

om luftföroreningar och driftskostnader 

utöver koldioxidutsläpp och 

bränsleförbrukning, skulle kunna främja 

ett genomslag för de bränsleeffektivaste 

och miljövänligaste bilarna i hela 

unionen. Kommissionen bör därför se 

över direktiv 1999/94/EG senast den 31 

december 2019 och lägga fram ett 

relevant förslag till rättsakt. 

 

Ändringsförslag  18 

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 

(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 
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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. 

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 2030. 

 

Ändringsförslag  19 

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. 

(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 2030. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För att fördela 

utsläppsminskningarna på ett sätt som är 

konkurrensneutralt och rättvist och som 

återspeglar mångfalden på marknaden för 

personbilar och lätta nyttofordon, och med 

tanke på övergången till WLTP-baserade 

specifika utsläppsmål 2021, är det lämpligt 

att fastställa gränsvärdekurvans lutning på 

grundval av de specifika utsläppen från alla 

nyregistrerade fordon under det året, och 

att ta hänsyn till ändringen av målen för 

EU:s hela fordonspark mellan 2021, 2025 

och 2030 för att säkerställa att alla 

tillverkares insatser för att minska 

utsläppen blir lika stora. Vad gäller lätta 

nyttofordon bör samma tillvägagångssätt 

(21) För att fördela 

utsläppsminskningarna på ett sätt som är 

konkurrensneutralt och rättvist och som 

återspeglar mångfalden på marknaden för 

personbilar och lätta nyttofordon, och med 

tanke på övergången till WLTP-baserade 

specifika utsläppsmål 2021, är det lämpligt 

att fastställa gränsvärdekurvans lutning på 

grundval av de specifika utsläppen från alla 

nyregistrerade fordon under det året, och 

att ta hänsyn till ändringen av målen för 

EU:s hela fordonspark mellan 2021 och 

2030 för att säkerställa att alla tillverkares 

insatser för att minska utsläppen blir lika 

stora. Vad gäller lätta nyttofordon bör 

samma tillvägagångssätt som gäller för 
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som gäller för biltillverkare även gälla för 

tillverkare av lättare transportfordon som 

bygger på personbilar, medan en fast och 

högre lutning för hela målperioden bör 

fastställas för tillverkare av fordon inom 

tyngre segment. 

biltillverkare även gälla för tillverkare av 

lättare transportfordon som bygger på 

personbilar, medan en fast och högre 

lutning för hela målperioden bör fastställas 

för tillverkare av fordon inom tyngre 

segment. 

 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Syftet med denna förordning är att 

skapa incitament för fordonsindustrin att 

investera i ny teknik. Denna förordning 

gynnar aktivt miljövänlig innovation och 

tillhandahåller en mekanism som är avsedd 

att kunna integrera den kommande tekniska 

utvecklingen. Erfarenheten har visat att 

miljöinnovation på ett framgångsrikt sätt 

har bidragit till en kostnadseffektiv 

tillämpning av förordningarna (EG) nr 

443/2009 och (EU) nr 510/2011 och till att 

minska koldioxidutsläppen vid verklig 

körning. Denna komponent bör därför 

bibehållas och utvidgas för att ge 

incitament till effektivisering av 

luftkonditioneringssystem. 

(22) Syftet med denna förordning är att 

möjliggöra verkliga utsläppsminskningar, 

genom att skapa incitament för 

fordonsindustrin att investera i ny teknik, 

och att minska de verkliga utsläppen, 

samtidigt som teknikneutraliteten bevaras. 

Denna förordning gynnar aktivt 

miljöinnovation och tillhandahåller en 

mekanism som är avsedd att kunna 

integrera den kommande tekniska 

utvecklingen. Erfarenheten har visat att 

miljöinnovation på ett framgångsrikt sätt 

har bidragit till en kostnadseffektiv 

tillämpning av förordningarna (EG) nr 

443/2009 och (EU) nr 510/2011 och till att 

minska koldioxidutsläppen vid verklig 

körning. Denna komponent bör därför 

bibehållas och utvidgas för att ge 

incitament till effektivisering av 

luftkonditioneringssystem och minskade 

utsläpp av koldioxid och kväveoxider, och 

där bör också övervägas eftermontering 

av motorer och tas hänsyn till 

materialåtgången vid 

materialproduktionen för och 

tillverkningen av fordonet samt när 

fordonet blivit uttjänt. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 22a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) Koldioxidutsläppen från nya bilar 

och nya lätta nyttofordon som registrerats 

i unionen bör mätas i enlighet med 

förordning (EG) nr 715/2007, utan att det 

på mätstadiet görs någon skillnad mellan 

utsläpp av koldioxid från icke förnybara 

respektive förnybara energikällor. Vi bör 

få en metod som beaktar innehållet av 

förnybar energi i de flytande och/eller 

gasformiga drivmedlen vid fastställandet 

av de specifika koldioxidutsläppen för nya 

bilar och nya lätta nyttofordon. 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 22b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22b) Användningen av vissa alternativa 

bränslen kan ge betydande 

koldioxidminskningar ur ett ”källa till 

hjul”-perspektiv, men det finns 

fortfarande ingen handfast metod för att 

ta hänsyn till detta. Det rekommenderas 

därför att kommissionen stöder 

förberedande forskning i denna riktning, 

så att den så snart som möjligt ska kunna 

inkluderas i regelverket. 

 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 22c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22c) Eftersom målet med denna 

förordning är att minska 

koldioxidutsläppen vid verklig körning 

bör teknik utanför de cykler som varken 

omfattas av den standardiserade 

testcykeln eller av tillämpningsområdet 
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för mekanismen för miljöinnovation 

likaså övervägas och beaktas av 

kommissionen, om denna teknik visar på 

mätbara, påvisbara och kontrollerade 

minskningar av koldioxidutsläpp. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 22d (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22d) Med tanke på hur osäker 

spridningen på marknaden är för fordon 

med alternativa bränslen, liksom 

utbyggnaden av lämplig infrastruktur och 

en förändring i konsumenternas 

efterfrågan, bör ambitionsnivån anpassas 

på ett insynsvänligt sätt. Kommissionens 

förslag till ett direktiv om infrastrukturen 

för alternativa bränslen ger en vägledning 

om vad som krävs för den alternativa 

infrastrukturen. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 22e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22e) Utvecklingen av innovativ 

framdrivningsteknik bör särskilt främjas, 

eftersom den ger upphov till betydligt 

lägre utsläpp än konventionella 

personbilar. Detta blir till nytta för EU-

industrins långsiktiga konkurrenskraft 

och skapar fler högkvalificerade 

arbetstillfällen. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Man måste emellertid säkerställa en 

balanserad avvägning mellan de incitament 

som ges till miljöinnovation och den teknik 

vars utsläppsminskningseffekter visas i det 

officiella provningsförfarandet. Det är 

därför lämpligt att bibehålla det tak för 

utsläppsminskningar till följd av 

miljöinnovation som tillverkare kan räkna 

in för uppfyllandet av målen. 

Kommissionen bör ha möjlighet att ändra 

nivån på taket, särskilt för att beakta 

effekterna av ändringar av det officiella 

provningsförfarandet. Det är också 

lämpligt att förtydliga hur 

utsläppsminskningarna ska beräknas i 

samband med uppfyllandet av målen. 

(23) Man måste emellertid säkerställa en 

balanserad avvägning mellan de incitament 

som ges till miljöinnovation och den teknik 

vars utsläppsminskningseffekter visas i det 

officiella provningsförfarandet. Det är 

därför lämpligt att bibehålla det tak för 

utsläppsminskningar till följd av 

miljöinnovation som tillverkare kan räkna 

in för uppfyllandet av målen. 

Kommissionen bör ändra nivån på taket, 

särskilt för att beakta effekterna av 

ändringar av det officiella 

provningsförfarandet. Det är också 

lämpligt att förtydliga hur 

utsläppsminskningarna ska beräknas i 

samband med uppfyllandet av målen. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Förfarandet för att bevilja undantag 

från målet på 95 g CO2/km för hela 

fordonsparken för nischtillverkare 

säkerställer att de 

utsläppsminskningsansträngningar som 

krävs av nischtillverkare överensstämmer 

med kraven för stora tillverkare vad gäller 

det målet., Erfarenheten har emellertid 

visat att nischtillverkare har samma 

möjligheter som stora tillverkare att nå 

upp till koldioxidutsläppsmålen, och för 

de mål som fastställs från och med 2025 

är det inte längre lämpligt att göra 

åtskillnad mellan de två kategorierna av 

tillverkare. 

(28) Förfarandet för att bevilja undantag 

från målet på 95 g CO2/km för hela 

fordonsparken för nischtillverkare 

säkerställer att de 

utsläppsminskningsansträngningar som 

krävs av nischtillverkare överensstämmer 

med kraven för stora tillverkare vad gäller 

det målet. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 29a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (29a) Alternativa drivsystem, exempelvis 

hybriddrivsystem, är system som hämtar 

energi till den mekaniska framdrivningen 

från förbrukningsbart bränsle och/eller 

ett batteri eller en annan anordning för 

lagring av elektrisk eller mekanisk kraft. 

Om de används i lätta nyttofordon kan 

fordonsvikten öka, men föroreningarna 

minskar. Viktökningen bör inte inräknas i 

fordonets nyttolast, eftersom detta skulle 

bli till ekonomisk nackdel för 

vägtransportbranschen. Viktökningen bör 

dock inte heller medföra att fordonets 

lastkapacitet ökas. Kommissionen bör 

därför analysera i vilken utsträckning nya 

lätta nyttofordon som drivs med 

alternativa bränslen (och har drivsystem 

som är tyngre än de som används i fordon 

som drivs med konventionella drivmedel) 

också skulle kunna få väga mer, utan att 

detta äventyrar de övergripande målen 

rörande minskade koldioxidutsläpp i 

denna förordning. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 30a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (30a) För att säkerställa att värdena för 

koldioxidutsläpp och bränsleeffektivitet 

för etappvis färdigbyggda fordon är 

representativa bör kommissionen lägga 

fram ett specifikt förfarande och överväga 

att se över lagstiftningen för 

typgodkännande och inrätta en europeisk 

myndighet för marknadskontroll av 

vägtransporter, som ska ansvara för 

marknadskontrollen framför allt i fråga 

om koldioxidutsläpp, och ha befogenhet 

att utarbeta europeiska 

återkallningssystem och vid behov dra 

tillbaka typgodkännanden. Dessutom bör 
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myndigheten inleda ett 

provningsförfarande eller en inspektion 

efter det att tredje part inlämnat 

kontrollresultat av provningen som 

uppvisar misstänkta utsläpp. 

 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Hur väl tillverkarna uppfyller 

målen i den här förordningen bör bedömas 

på unionsnivå. Tillverkare vars 

genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 

överskrider dem som godkänns i denna 

förordning bör betala en avgift för extra 

utsläpp för varje kalenderår. 

Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 

unionens allmänna budget. 

(38) Hur väl tillverkarna uppfyller 

målen i den här förordningen bör bedömas 

på unionsnivå. Tillverkare vars 

genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 

överskrider dem som godkänns i denna 

förordning bör betala en avgift för extra 

utsläpp för varje kalenderår. 

Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter, 

som i första hand är avsedda, dels för 

unionens vägtransportsektor för att den 

ska kunna genomföra den rättvisa 

övergången till utsläppssnål rörlighet, 

dels som bidrag till forskning och 

utveckling inom bilindustrin kring teknik 

såsom nya drivsystem, bränslen och 

provning, och dels för trafiksäkerhet . De 

bör också användas för föregripande 

åtgärder mot de oundvikliga sociala 

konsekvenserna av övergången till en 

koldioxidsnål bilindustri, vilka kommer 

att bli särskilt kännbara i vissa av de 

hårdast drabbade regionerna. Det är 

därför av avgörande betydelse att 

nuvarande åtgärder som underlättar 

övergången till ett koldioxidsnålt 

samhälle också åtföljs av riktade program 

för omplacering, omskolning och 

fortbildning av arbetstagare, samt initiativ 

om utbildning och arbetssök i nära dialog 

med arbetsmarknadens parter. 
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Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Skäl 41 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(41) Hur effektiva målen i denna 

förordning är för att minska 

koldioxidutsläppen vid verklig körning 

beror i hög grad på hur representativt det 

officiella provningsförfarandet är. Enligt 

yttrandet från mekanismen för vetenskaplig 

rådgivning23 och Europaparlamentets 

rekommendation efter undersökningen om 

utsläppsmätningar i bilindustrin24 bör man 

inrätta en mekanism för att bedöma hur väl 

de värden för fordons koldioxidutsläpp och 

bränsleförbrukning som bestämts i enlighet 

med förordning (EU) 2017/1151 

återspeglar värdena vid verklig körning. 

Kommissionen bör ha befogenhet att 

säkerställa att sådana uppgifter är offentligt 

tillgängliga och vid behov utveckla 

nödvändiga förfaranden för att kartlägga 

och samla in de uppgifter som krävs för att 

utföra sådana bedömningar. 

(41) Hur effektiva målen i denna 

förordning är för att minska 

koldioxidutsläppen vid verklig körning 

beror i hög grad på hur representativt det 

officiella provningsförfarandet är. Enligt 

yttrandet från mekanismen för vetenskaplig 

rådgivning23 och Europaparlamentets 

rekommendation efter undersökningen om 

utsläppsmätningar i bilindustrin24 bör man 

inrätta en mekanism för att bedöma hur väl 

de värden för fordons koldioxidutsläpp och 

bränsleförbrukning som bestämts i enlighet 

med förordning (EU) 2017/1151 

återspeglar värdena vid verklig körning. 

Det tillförlitligaste sättet att säkerställa att 

de typgodkända värdena motsvarar 

värdena vid verklig körning är att det 

införs provning av koldioxidutsläpp vid 

verklig körning, och därför bör 

gemensamma forskningscentrumet få i 

uppdrag att börja undersöka om sådan 

provning går att utföra, så att provning av 

detta slag kan tas med i regelverket så 

snart som möjligt. Utsläppen från fordon 

vid verklig körning bör ligga inom en 

”not-to-exceed-gräns” (NTE-gräns), som 

ligger på högst 15 % över de typgodkända 

värden som uppmäts från och med 2021 

med hjälp av WLTP-förfarandet och som 

fastställs 2021 för varje tillverkare, med 

tanke på deras utsläppsmål för 2025 och 

2030. Kommissionen bör ha befogenhet att 

säkerställa att sådana uppgifter och 

uppgifter från bränsleförbrukningsmätare 

är offentligt tillgängliga, samt även vid 

behov utveckla nödvändiga förfaranden för 

att kartlägga och samla in de uppgifter som 

krävs för att utföra sådana bedömningar. 

__________________ __________________ 

23 Högnivågruppen av vetenskapliga 

rådgivare, vetenskapligt yttrande 1/2016 

23 Högnivågruppen av vetenskapliga 

rådgivare, vetenskapligt yttrande 1/2016 
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Closing the gap between light-duty vehicle 

real-world CO2 emissions and laboratory 

testing. 

Closing the gap between light-duty vehicle 

real-world CO2 emissions and laboratory 

testing. 

24 Europaparlamentets rekommendation av 

den 4 april 2017 till rådet och 

kommissionen som uppföljning av 

undersökningen om utsläppsmätningar i 

bilindustrin (2016/2908(RSP)). 

24 Europaparlamentets rekommendation av 

den 4 april 2017 till rådet och 

kommissionen som uppföljning av 

undersökningen om utsläppsmätningar i 

bilindustrin (2016/2908(RSP)). 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Skäl 41a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (41a) Fastän syftet med denna 

förordning är att minska 

koldioxidutsläppen från lätta fordon bör 

man inte bortse från den övergripande 

kolbalansen inom cykeln ”tillverkning–

användning–nedmontering” för dessa 

fordon, och inte heller från cykeln 

”utvinning/produktion–transport–

förbrukning” för det drivmedel som 

används i dem (källa till hjul). 

Kommissionen bör därför ta fram en 

harmoniserad metod som gör det möjligt 

att rapportera, dels kolbalansen i 

fordonens livscykel, dels den energi som 

förbrukats, för att vi ska få en 

övergripande bild av fordonens 

miljöpåverkan och således säkerställa 

överensstämmelsen mellan de åtgärder 

som vidtagits för att uppnå unionens 

klimatmål. 

 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Skäl 42 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) Under 2024 planeras en översyn av (42) Under 2024 planeras en översyn av 
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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. 

de framsteg som uppnåtts inom ramen för 

[förordningen om ansvarsfördelning och 

direktivet om utsläppshandelssystemet]. 

Det nya utsläppsprovningsförfarandet 

kommer 2023 att ha varit i kraft i två år 

för alla lätta fordon. Det är därför möjligt 

och lämpligt att under samma år även göra 

en utvärdering av hur effektiv den här 

förordningen är och bekräfta målet för 

hela fordonsparkens koldioxidutsläpp för 

2030 tillsammans med ett riktmärke för 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, för 

att vi ska få en samordnad och enhetlig 

bedömning av de åtgärder som genomförts 

på grundval av alla dessa rättsakter. Vid 

beräkningen av varje fordons 

miljöpåverkan bör det tas hänsyn till 

vilken fordonslast som utsläppsmängden 

är förenad med, och kommissionen bör 

överväga att utarbeta en harmoniserad 

metod av typ ”x gram koldioxid/km per 

passagerare/per ton varor”, för att minska 

tomtransporterna med lätta nyttofordon, 

antingen de befordrar varor eller 

passagerare. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom denna förordning fastställs 

krav avseende koldioxidutsläpp för nya 

personbilar och för nya lätta nyttofordon 

för att säkerställa en väl fungerande inre 

marknad . 

1. Genom denna förordning fastställs 

krav avseende koldioxidutsläpp för nya 

personbilar och för nya lätta nyttofordon 

för att säkerställa att unionens 

klimatåtaganden och klimatmål uppfylls. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Som ett led i unionens samlade 3. Som ett led i unionens samlade 
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åtgärder som avses i kommissionens 

meddelande till rådet och 

Europaparlamentet från 200727 kommer 

denna förordning till och med den 31 

december 2024 att kompletteras med 

åtgärder som ska ge en minskning 

motsvarande ytterligare 10 g CO2/km. 

åtgärder som avses i kommissionens 

meddelande till rådet och 

Europaparlamentet från 200727 kommer 

denna förordning att kompletteras med 

åtgärder som ska ge en minskning 

motsvarande ytterligare 10 g CO2/km. 

_________________ _________________ 

27 Meddelande från kommissionen till rådet 

och Europaparlamentet av den 7 februari 

2007 Resultat av översynen av 

gemenskapens strategi för minskade 

koldioxidutsläpp från personbilar och lätta 

nyttofordon (KOM(2007) 19 slutlig). 

27 Meddelande från kommissionen till rådet 

och Europaparlamentet av den 7 februari 

2007 Resultat av översynen av 

gemenskapens strategi för minskade 

koldioxidutsläpp från personbilar och lätta 

nyttofordon (KOM(2007) 19 slutlig). 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Kategori N1 enligt definitionen i 

bilaga II till direktiv 2007/46/EG med en 

referensvikt på högst 2 610 kg och kategori 

N1 för vilka typgodkännandet utvidgats i 

enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) 

nr 715/2007 (nedan kallade lätta 

nyttofordon) som registreras för första 

gången i unionen och som inte registrerats 

tidigare utanför unionen (nedan kallade nya 

lätta nyttofordon). 

b) Kategori N1 enligt definitionen i 

bilaga II till direktiv 2007/46/EG med en 

referensvikt på högst 2 610 kg och kategori 

N1 för vilka typgodkännandet utvidgats i 

enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) 

nr 715/2007 (nedan kallade lätta 

nyttofordon) som registreras för första 

gången i unionen och som inte registrerats 

tidigare utanför unionen (nedan kallade nya 

lätta nyttofordon). Kommissionen har, i 

enlighet med målen i denna förordning, 

befogenhet att vid behov uppdatera 

gränsen för referensvikten (2 610 kg) för 

lätta nyttofordon som drivs med 

alternativa bränslen och kräver extra vikt 

på grund av tyngre drivsystem och 

energilagringssystem (t.ex. batterier) än 

de som används i konventionella fordon. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led na (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 na) eftermontering: ändringar av delar 

av ett fordons motor med hjälp av 

föroreningsminskande och/eller 

bränslesnål teknik. Detta kan bland annat 

vara bränslesparande teknik såsom 

hybridisering eller mer omfattande 

ändringar avseende elteknik eller annan 

teknik som använder alternativa bränslen 

i enlighet med vad som fastställs i artikel 

2.1 i direktiv 2014/94/EU. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tillverkaren ska säkerställa att 

dennes genomsnittliga specifika 

koldioxidutsläpp inte överskrider följande 

specifika utsläppsmål: 

1. Vid fastställandet av huruvida en 

tillverkare uppfyller sina specifika 

utsläppsmål i denna artikel ska de 

genomsnittliga specifika 

koldioxidutsläppen sänkas om förnybara, 

icke-fossila bränslen som leder till 

minskade koldioxidutsläpp har införts på 

bränslemarknaden av tillverkaren samma 

år som de nya fordonen registrerades. Att 

bränslena minskar koldioxidutsläppen ska 

styrkas i enlighet med definitionen i den 

relevanta versionen av mekanismen i 

direktivet om förnybar energi. 

Tillverkaren ska till en myndighet som 

utses av Europeiska kommissionen 

rapportera in energimängden i varje 

ytterligare icke-fossilt bränsle (Bränslei
1a), 

som har släppts ut på marknaden, för det 

verksamhetsåret. Det icke-fossila bränslet 

får inte tas med i beräkningarna för 

koldioxidutsläppsmål enligt andra 

bestämmelser (det ändrade direktivet om 

förnybar energi eller direktivet om 

utsläppshandelssystemet) i syfte att 

undvika dubbelräkning. Tillverkaren ska 

säkerställa att dennes genomsnittliga 

specifika koldioxidutsläpp inte överskrider 
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följande specifika utsläppsmål: 

 

 _________________ 

 1a Värden som ska rapporteras in: 

Bränslei
1a = energimängden i det 

förnybara, icke-fossila bränsle som 

släppts ut på marknaden (uttryckt i MJ). 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) För varje kalenderår från och med 

2021 till och med 2024: de specifika 

utsläppsmål som fastställts i enlighet med 

punkterna 3 och 4 i del A eller B i bilaga I 

beroende på vad som är tillämpligt, eller i 

enlighet med ett undantag som medgetts en 

tillverkare enligt artikel 10 , och i enlighet 

med punkt 5 i del A eller B i bilaga I. 

b) För varje kalenderår från och med 

2021 till och med 2029: de specifika 

utsläppsmål som fastställts i enlighet med 

punkterna 3 och 4 i del A eller B i bilaga I 

beroende på vad som är tillämpligt, eller i 

enlighet med ett undantag som medgetts en 

tillverkare enligt artikel 10, och i enlighet 

med punkt 5 i del A eller B i bilaga I. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) För varje kalenderår från och med 

2025: de specifika utsläppsmål som 

fastställts i enlighet med punkt 6.3 i del A 

eller B i bilaga I. 

c) För varje kalenderår från och med 

2030: de specifika utsläppsmål som 

fastställts i enlighet med punkt 6.3 i del A 

eller B i bilaga I. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Den kategori av fordon som 

registrerats som M1 eller N1 för vilken 

d) Den kategori av fordon som 

registrerats som M1 och N1 för vilken 
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poolen ska gälla. poolen ska gälla. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 8a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. I syfte att fastställa de 

genomsnittliga specifika M1- och N1-

utsläppen av koldioxid för respektive 

tillverkare ska, om en tillverkare 

överträffar M1- eller N1-målet för 

koldioxid, detta tas i beaktande för samma 

tillverkare eller för en eller flera andra 

tillverkare. I sådana fall ska skillnaden 

mellan tillverkarens specifika M1- eller 

N1-utsläppsmål och dess genomsnittliga 

specifika utsläpp räknas bort från dess 

genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 

för specifikt M1- eller N1-mål, viktat med 

registreringsvolymerna. Det 

sammanlagda bidraget från sådana 

kreditöverföringar mellan M1- eller N1-

tillverkare får vara upp till 10 g CO2/km 

per tillverkare. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förteckningen ska vara tillgänglig för 

allmänheten. 

Förteckningen ska vara tillgänglig för 

allmänheten, inbegripet i digitalt format. 

 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 8a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. Från och med 2025 ska 

tillverkarna, för rapporterings- och 

övervakningsändamål, till och med 2030 

rapportera om livscykelutsläppen av 

koldioxid från de fordonstyper som de 

släpper ut på marknaden efter den 1 

januari 2025, baserat på den 

harmoniserade EU-metoden. 

Kommissionen ska därför senast den 1 

januari 2022, genom delegerade akter, 

utveckla en tillförlitlig och representativ 

harmoniserad metod för livscykelutsläpp 

av koldioxid för alla bränsletyper och 

drivsystem som finns på unionens 

marknad. Metoden ska följa relevanta 

ISO-standarder och redovisa för vilken 

global uppvärmningspotential som följer 

av utsläppen vid produktionen av 

fordonet, införskaffandet av råvarorna för 

det, samt från källa till hjul, jämte 

utsläppen vid materialåtervinning och 

nedskrotning av fordonet. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 9a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. Under övervaknings- och 

rapporteringsfasen ska mängden 

avancerade flytande och gasformiga 

biobränslen som säljs på stationerna 

beaktas och räknas bort från de 

koldioxidutsläpp som rapporterats under 

typgodkännandefasen. Dessa värden 

används vid beräkningen av den 

korrigerade koldioxidfaktorn (CCF). 

Den korrigerade koldioxidfaktorn (CCF) 

beräknas med hjälp av följande formel: 

CCF = nationell andel avancerade 

flytande och gasformiga biobränslen som 

används. 

Den korrigerade beräkningen för 
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koldioxidfordonsparken ska därför 

beräknas enligt följande: 

koldioxidfordonspark = 

(koldioxidtypgodkännande)*(1-CCF). 

 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Avgifterna för extra utsläpp ska 

anses vara intäkter i unionens allmänna 

budget. 

4. Avgifterna för extra utsläpp ska, i 

förekommande fall, anses vara intäkter för 

den rättvisa övergången i drabbade 

regioner, bland annat för omskolning och 

omplacering av arbetstagare inom 

fordonsindustrin, införande av ren 

rörlighet och en koldioxidsnål ekonomi, 

transportinfrastrukturer, forskning och 

utveckling, kostnadstäckning för 

vägtransporters negativa externa effekter 

samt för trafiksäkerhet. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) De mål för EU:s hela fordonspark 

för 2025 och 2030 som avses i artikel 1.4 

och 1.5, beräknade av kommissionen i 

enlighet med punkterna 6.1.1 och 6.1.2 i 

delarna A och B i bilaga I.  

a) De mål för EU: s hela fordonspark 

för 2030 som avses i artikel 1.4 och 1.5, 

beräknade av kommissionen i enlighet med 

punkt 6.1 i delarna A och B i bilaga I. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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b) Värdena för a2021, a2025 and a2030, 

beräknade av kommissionen i enlighet med 

punkt 6.2 i delarna A och B i bilaga I. 

b) Värdena för a2021 and a2030, 

beräknade av kommissionen i enlighet med 

punkt 6.2 i delarna A och B i bilaga I. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

På begäran av en leverantör eller en 

tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 

av koldioxidutsläppen som gjorts med 

hjälp av innovativ teknik eller en 

kombination av innovativa tekniker (nedan 

kallade innovativa teknikpaket). 

På begäran av en leverantör eller en 

tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 

av koldioxidutsläppen som gjorts med 

hjälp av innovativ teknik (till exempel 

eftermontering) eller en kombination av 

innovativa tekniker (nedan kallade 

innovativa teknikpaket). 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det sammanlagda bidraget från sådan 

teknik till minskningen av en tillverkares 

genomsnittliga specifika utsläpp får vara 

högst 7 g CO2/km. 

Det sammanlagda bidraget från sådan 

teknik till minskningen av en tillverkares 

genomsnittliga specifika utsläpp får vara 

högst 9 g CO2/km. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får anpassa taket med 

verkan från och med 2025. Sådana 

anpassningar ska göras genom delegerade 

akter i enlighet med artikel 16. 

Kommissionen ska anpassa taket med 

verkan från och med 2021, i syfte att 

återspegla WLTP-beräkningen. Sådana 

anpassningar ska göras genom delegerade 

akter i enlighet med artikel 16. 

 

Ändringsförslag  53 
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Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Den innovativa tekniken får inte 

omfattas av obligatoriska bestämmelser 

som följd av kompletterande åtgärder för 

att uppnå den minskning på 10 g CO2/km 

som avses i artikel 1 eller vara obligatorisk 

enligt andra bestämmelser i unionens 

lagstiftning. Med verkan från och med den 

1 januari 2025 ska detta kriterium inte 

längre gälla för effektivitetsförbättringar 

av luftkonditioneringssystem. 

d) Den innovativa tekniken får inte 

omfattas av obligatoriska bestämmelser 

som följd av kompletterande åtgärder för 

att uppnå den minskning på 10 g CO2/km 

som avses i artikel 1 eller vara obligatorisk 

enligt andra bestämmelser i unionens 

lagstiftning. Detta kriterium ska inte gälla 

för effektivitetsförbättringar av 

luftkonditioneringssystem. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska övervaka och 

bedöma hur väl de värden för 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning 

som har bestämts i enlighet med förordning 

(EU) 2017/1151 återspeglar värdena vid 

verklig körning. Den ska säkerställa att 

allmänheten informeras om hur detta 

förhållande utvecklas över tiden. 

1. Kommissionen ska övervaka och 

bedöma hur väl de värden för 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning 

som har bestämts i enlighet med förordning 

(EU) 2017/1151 återspeglar värdena vid 

verklig körning. Den ska säkerställa att 

allmänheten informeras om hur detta 

förhållande utvecklas över tiden, och 

inleda ytterligare utredning av vissa 

tillverkare efter det att betydande extra 

koldioxidutsläpp konstaterats.  

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska i detta syfte 

säkerställa att tillverkarna eller de 

nationella myndigheterna, beroende på 

vilket som är aktuellt, tillhandahåller 

robusta och icke-personliga uppgifter om 

2. Kommissionen ska i detta syfte i ett 

digitalt sökbart format offentliggöra, 

beroende på vilket som är aktuellt, robusta 

och icke-personliga uppgifter om 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning vid 
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koldioxidutsläpp och energiförbrukning vid 

verklig körning för personbilar och lätta 

nyttofordon. 

verklig körning för personbilar och lätta 

nyttofordon från tillverkare eller 

nationella myndigheter. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  För att säkerställa att 

koldioxidutsläppen faktiskt minskar, 

enligt vad som avses i artikel 1 i denna 

förordning, ska WLTP-provningarna 

användas för att bedöma utsläppsnivåer 

tills kommissionen tagit fram mera 

verklighetstrogna provningar vid verklig 

körning för att ersätta WLTP-

provningarna. 

 

Ändringsförslag  57 

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. Kommissionen får biträdas 

av oberoende experter som kommer att 

bedöma alla viktigare parametrar som 

påverkar de alternativa drivsystemens 

marknadsgenomslag. Rapporten ska bland 

annat redogöra för  

 – hur väl de värden för koldioxidutsläpp 
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och energiförbrukning som har bestämts i 

enlighet med förordning (EU) 2017/1151 

återspeglar värdena vid verklig körning, 

och även innefatta en utvärdering av 

fordonens livscykel och utsläppens 

inverkan från ”källa till hjul” när det 

gäller drivmedlen, 

  – 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. 

 I samband med den ovannämnda 

rapporten ska kommissionen beakta 

följande indikatorer: 

 – Utbudet av fordonstyper 

(ackumulatorfordon, laddhybrider, 

bränslecellsdrivna fordon osv.). 

 – Priserna på olja, bränsle och energi. 

 __________________ 

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). 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska beakta de 

bedömningar som gjorts i enlighet med 

artikel 12 och får, om lämpligt, se över de 

förfaranden för att mäta koldioxidutsläpp 

som anges i förordning (EG) nr 715/2007. 

Kommissionen ska särskilt lägga fram 

lämpliga förslag om hur dessa förfaranden 

kan ändras så att de på ett adekvat sätt 

återspeglar bilars och lätta nyttofordons 

koldioxidutsläpp vid verklig körning. 

2. Kommissionen ska beakta de 

bedömningar som gjorts i enlighet med 

artikel 12 och får, om lämpligt, se över de 

förfaranden för att mäta koldioxidutsläpp 

som anges i förordning (EG) nr 715/2007. 

Kommissionen ska särskilt lägga fram 

lämpliga förslag om hur dessa förfaranden 

kan ändras så att de på ett adekvat sätt 

återspeglar bilars och lätta nyttofordons 

koldioxidutsläpp vid verklig körning, 

bland annat med användning av 
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ombordsystemet för utsläppsmätning och 

fjärranalys. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska senast den 31 

december 2019 se över direktiv 

1999/94/EG och vid behov lägga fram ett 

relevant förslag för att ge konsumenterna 

exakt, tillförlitlig och jämförbar 

information om bränsleförbrukning, 

koldioxidutsläpp och luftföroreningar 

från de nya personbilar som släpps ut på 

marknaden. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Specifika utsläppsmål från och med 2025 Specifika utsläppsmål från och med 2030 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.3 – stycke 3 – led 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

specifikt referensutsläppsmål är det 

specifika referensutsläppsmålet för 

koldioxid, fastställt i enlighet med punkt 

6.2.1 för perioden 2025–2029 och med 

punkt 6.2.2 från och med 2030, 

specifikt referensutsläppsmål är det 

specifika referensutsläppsmålet för 

koldioxid, fastställt i enlighet med punkt 

6.2 från och med 2030, 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 
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Bilaga I – del A – punkt 6.3 – stycke 3 – led 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ZLEV-faktor (Zero/Low Emission 

Vehicle) är (1+y−x), såvida inte denna 

summa är större än 1,05 eller mindre än 

1,0, i vilket fall ZLEV-faktorn ska sättas 

till 1,05 respektive 1,0, 

ZLEV-faktor (Zero/Low Emission 

Vehicle) är (1+y−x), såvida inte denna 

summa är större än 1,15 eller mindre än 

1,0, i vilket fall ZLEV-faktorn ska sättas 

till 1,15 respektive 1,0, 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.3 – stycke 4 – led 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

y är andelen utsläppsfria och utsläppssnåla 

fordon (ZLEV) i tillverkarens fordonspark 

av nya registrerade personbilar, beräknat 

som det sammanlagda antalet utsläppsfria 

och utsläppssnåla fordon, vart och ett av 

dem räknat som ZLEVspecific i enlighet med 

formeln nedan, dividerat med det 

sammanlagda antalet personbilar som 

registreras det berörda kalenderåret, 

y är andelen utsläppsfria och utsläppssnåla 

fordon (ZLEV) i tillverkarens fordonspark 

av nya registrerade personbilar, beräknat 

som det sammanlagda antalet utsläppsfria 

och utsläppssnåla fordon, vart och ett av 

dem räknat som ZLEVspecific i enlighet 

med formeln nedan, dividerat med det 

sammanlagda antalet personbilar som 

registreras det berörda kalenderåret, 

ZLEVspecifik = 1 - [(specifika utsläpp x 

0,5)/50], 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.3 – stycke 4 – led 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

null utgår 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.3 – stycke 3 – led 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

x är 15 % för 2025–2029 och 30 % från x är 20 % från och med 2030. 
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och med 2030. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 4 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För kalenderåren 2021–2024 ska en 

tillverkares specifika utsläppsmål beräknas 

enligt följande: 

4. För kalenderåren 2021–2029 ska en 

tillverkares specifika utsläppsmål beräknas 

enligt följande: 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.3 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.3. Specifika utsläppsmål från och med 

2025 

6.3. Specifika utsläppsmål från och med 

2030 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.3.1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.3.1. Från 2025 till 2029: utgår 

Specifikt utsläppsmål = (specifikt 

referensutsläppsmål – (øtargets – mål för 

EU:s hela fordonspark2025)) · ZLEV-

faktor (Zero/Low Emission Vehicle) 

 

där  

specifikt referensutsläppsmål är det 

specifika referensutsläppsmålet för 

tillverkaren, fastställt i enlighet med 

punkt 6.2.1, 

 

øtargets är genomsnittet, viktat på grundval 

av antalet nya registrerade lätta 

nyttofordon för varje enskild tillverkare, 

av de specifika referensutsläppsmål som 
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fastställs i enlighet med punkt 6.2.1, 

ZLEV-faktor (Zero/Low Emission 

Vehicle) är (1+y−x), såvida inte denna 

summa är större än 1,05 eller mindre än 

1,0, i vilket fall ZLEV-faktorn ska sättas 

till 1,05 respektive 1,0, 

 

där  

y är andelen utsläppsfria och 

utsläppssnåla fordon (ZLEV) i 

tillverkarens fordonspark av nya 

registrerade lätta nyttofordon, beräknat 

som det sammanlagda antalet utsläppsfria 

och utsläppssnåla fordon, vart och ett av 

dem räknat som ZLEVspecific i enlighet 

med formeln nedan, dividerat med det 

sammanlagda antalet lätta nyttofordon 

som registreras det berörda kalenderåret, 

 

null  

x är 15 %.   

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.3.2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Specifikt utsläppsmål = (specifikt 

referensutsläppsmål – (øtargets – mål för 

EU:s hela fordonspark2030)) · ZLEV-

faktor (Zero/Low Emission Vehicle) 

Specifikt utsläppsmål = specifikt 

referensutsläppsmål · ZLEV-faktor 

(Zero/Low Emission Vehicle) 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.3.2 – stycke 3 – led 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

øtargets är genomsnittet, viktat på grundval 

av antalet nya registrerade lätta 

nyttofordon för varje enskild tillverkare, 

av de specifika referensutsläppsmål som 

fastställs i enlighet med punkt 6.2.2, 

utgår 
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Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.3.2 – stycke 3 – led 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ZLEV-faktor (Zero/Low Emission 

Vehicle) är (1+y−x), såvida inte denna 

summa är större än 1,05 eller mindre än 

1,0, i vilket fall ZLEV-faktorn ska sättas 

till 1,05 respektive 1,0, 

ZLEV-faktor (Zero/Low Emission 

Vehicle) är (1+y−x), såvida inte denna 

summa är större än 1,15 eller mindre än 

1,0, i vilket fall ZLEV-faktorn ska sättas 

till 1,15 respektive 1,0, 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.3.2 – stycke 4 – led 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

x är 30 %. x är 15 %. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Bilaga II – part A – punkt 1 – stycke 1 – led ta (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ta) Livscykelutsläpp av koldioxid för 

fordonsfamiljen, om tillgängligt. 

 

 

 

 



 

AD\1158730SV.docx 39/40 PE619.220v02-00 

 SV 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Titel Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(omarbetning) 

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

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

ENVI 

5.2.2018 
   

Yttrande från 

       Tillkännagivande i kammaren 

TRAN 

5.2.2018 

Föredragande av yttrande 

       Utnämning 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy 

16.1.2018 

Behandling i utskott 25.4.2018    

Antagande 10.7.2018    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

23 

18 

2 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis 

de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, 

Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele 

Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, 

Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner 

Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Anna Hedh 

 
 



 

PE619.220v02-00 40/40 AD\1158730SV.docx 

SV 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

23 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, 

Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis 

de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

18 - 

ECR Peter Lundgren 

EFDD Daniela Aiuto 

ENF Marie-Christine Arnautu 

GUE/NGL Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu 

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, 

Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

2 0 

ENF Georg Mayer 

S&D Maria Grapini 

 

Teckenförklaring: 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 

 

 

 


