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KORT BEGRUNDELSE 

Mobilitet er en nødvendighed: Mennesker og varer bevæger sig mere end nogensinde, og 

denne tendens vil fortsætte i fremtiden. Godstransporten forventes at stige med 60 % frem til 

2050 i forhold til 2010, efterhånden som forsyningskæderne bliver mere globale. 

Transportsektoren spiller en afgørende rolle i EU's økonomi og samfund. Vejgodssektoren 

tegner sig også for en betydelig del af drivhusgasemissionerne, og da EU har forpligtet sig til 

at opfylde ambitiøse klimamål, vil det være nødvendigt at reducere disse emissioner i den 

kommende periode. At opnå en sådan reduktion vil kræve en blanding af løsninger, der er 

bæredygtige og realistiske, og som understøttes af stabile og forudsigelige 

lovgivningsmæssige rammer. Ordføreren mener derfor, at det er vigtigt at regulere CO2-

emissionsstandarderne for tunge køretøjer på europæisk plan for at undgå 

markedsfragmentering og forskellige overensstemmelsesordninger rundt om i Unionen. 

Ordføreren mener, at det er vigtigt at tilstræbe en god balance mellem ambitionerne for 

transportemissionsmål, fremme af innovation i EU's bilindustri og forbedring af Europas 

konkurrenceevne, samtidig med at der skabes højt kvalificeret beskæftigelse. Ordføreren 

finder de foreslåede CO2-emissionsmål for tunge køretøjer ambitiøse, men realistiske. Da 

brændstofomkostningerne udgør en væsentlig del af driftsomkostningerne ved tunge 

køretøjer, er effektivitetsniveauet - af økonomiske årsager - relativt højt. Ikke desto mindre vil 

en klar tilskyndelse til yderligere forbedring af effektiviteten kunne stimulere forskning og 

udvikling af tunge køretøjer til at fokusere mere på køretøjernes effektivitet og dermed 

mindske emissionerne fra dem.  

Vigtigere er det, at der er behov for fremtidige bidrag fra forskellige foranstaltninger i 

tilknytning til vejtransportsektoren såsom digitalisering, automatisering, alternative 

brændstoffer, vejinfrastruktur og køretøjsteknologi for at få skabt en bred tilgang til reduktion 

af emissionerne i denne sektor. Lovgivningen på dette område bør udstikke en klar kurs, være 

utvetydig og give de rette incitamenter, således at der kan opnås investeringsstabilitet på lang 

sigt i sektoren. 

Da det står klart for ordføreren, at løsningerne til opnåelse af CO2-emissionsreduktioner fra 

tunge køretøjer vil komme fra flere forskellige kilder, er det yderst vigtigt at fastholde en 

teknologineutral tilgang, bl.a. for at sikre, at fremtidig ny teknologi kan blive taget i brug 

rettidigt. Alle bestræbelser, som virksomhederne gør for at reducere emissionerne, bør 

belønnes og tilskyndes. Vedvarende brændstoffer og energikilder er en effektiv metode til at 

reducere emissionerne. For at tage hensyn hertil og for at sikre en mere nøjagtig vurdering af 

tunge køretøjers drivhusgasemissioner bør Kommissionen fastlægge en metode til beregning 

af emissionerne "fra oliekilde til hjul" inden 2022, og efter den er taget i brug, revidere den 

pågældende lovgivning, hvis det er nødvendigt. Et andet grundlæggende spørgsmål i 

forbindelse med emissionsreduktioner for tunge køretøjer i fremtiden vil være 

tilgængeligheden af infrastruktur for alternative brændstoffer, da dette vil være afgørende for 

overgangen til en række nye køretøjsteknologier. 

Selv om denne forordning har til formål at forbedre køretøjers energieffektivitet, kan der i 

forbindelse med tunge køretøjer også opnås emissionsreduktioner ved at udvikle løsninger 

som f.eks. belastningsoptimering, konvojkørsel, førerstøtte, chaufføruddannelse, skabelse af 

incitamenter til opgradering af vognparken og fornyelse og sikring af investeringer i udvikling 

og vedligeholdelse af infrastruktur. 
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I og med at Kommissionens forslag omfatter fire kategorier, der ifølge det oplyste udgør 65-

70 % af markedet, afføder det uvilkårligt spørgsmålet om, hvad konsekvenserne bliver med 

hensyn til overensstemmelse for de resterende køretøjers vedkommende, som ikke falder ind 

under denne forordnings anvendelsesområde. Selv om ordføreren forstår, at ikke alle tunge 

køretøjer bør omfattes af denne forordning, bør det præciseres, at det nye regelsæt ikke får 

nogen negativ virkning for disse køretøjers adgang til markedet. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Denne forordning indgår som en 

del af den tredje pakke under "Et mobilt 

Europa", som skal bidrage til at 

gennemføre den nye strategi for Unionens 

industripolitik fra september 201721, og 

den sigter mod at færdiggøre processen til 

at sikre, at Unionen høster det fulde 

udbytte ved modernisering og 

dekarbonisering af mobilitetssektorerne. 

Målet med pakken er at skabe mere sikker 

og tilgængelig mobilitet i Europa, gøre den 

europæiske industri mere 

konkurrencedygtig, gøre europæiske jobs 

mere sikre og skabe mobilitetssystemer, 

der er renere og bedre tilpasset til kravene 

om bekæmpelse af klimaforandringerne. 

Det kræver et fuldt engagement fra både 

Unionen, medlemslandene og 

interessenterne, ikke mindst for at styrke 

indsatsen for at reducere CO2-

emissionerne og luftforureningen. 

(3) Denne forordning indgår som en 

del af den tredje pakke under "Et mobilt 

Europa", som skal bidrage til at 

gennemføre den nye strategi for Unionens 

industripolitik fra september 201721, og 

den sigter mod at færdiggøre processen til 

at sikre, at Unionen høster det fulde 

udbytte ved modernisering og 

dekarbonisering af mobilitetssektorerne. 

Målet med pakken er at skabe mere sikker 

og tilgængelig mobilitet i Europa, gøre den 

europæiske industri mere 

konkurrencedygtig, gøre europæiske jobs 

mere sikre og skabe mobilitetssystemer, 

der er renere, mere bæredygtige og bedre 

tilpasset til kravene om bekæmpelse af 

klimaforandringerne. Opnåelse af en god 

balance mellem styrkelse af 

bestræbelserne på at reducere CO2-

emissioner og luftforurening, fremme af 

innovation i Unionens bilindustri og 

styrkelse af Unionens konkurrenceevne 

kræver et fuldt engagement af både 

Unionen, medlemslandene og 
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interessenterne. 

__________________ __________________ 

21 Investering i en intelligent, innovativ og 

bæredygtig industri En ny strategi for 

Unionens industripolitik, COM(2017) 0479 

final. 

21 Investering i en intelligent, innovativ og 

bæredygtig industri En ny strategi for 

Unionens industripolitik, COM(2017)0479 

final. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Der bør derfor fastsættes EU-

flådedækkende CO2-reduktionsniveauer 

for nye tunge erhvervskøretøjer for 2025 

og for 2030 under hensyntagen til den tid, 

det tager at forny køretøjsflåden, og til 

nødvendigheden af, at 

vejtransportsektoren bidrager til 

opfyldelsen af EU's klima- og energimål 

for 2030 og fremefter. Denne trinvise 

tilgang sender også bilindustrien et klart 

og tidligt signal om ikke at forsinke 

indførelsen på markedet af energieffektive 

teknologier og nul- og 

lavemissionskøretøjer. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) I betragtning af den anslåede 

stigning til ca. 9 % i andelen af 

emissioner fra tunge erhvervskøretøjer og 

det forhold, at der på nuværende 

tidspunkt ikke er behov for at reducere 

CO2-emissionerne fra tunge køretøjer, er 

der behov for særlige foranstaltninger for 

denne kategori af køretøjer. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Med henblik på at udnytte 

mulighederne for energieffektiviseringer 

og sikre, at hele vejtransportsektoren 

bidrager til den aftalte nedbringelse af 

drivhusgasemissionerne, er det 

hensigtsmæssige at supplere de 

eksisterende CO2-emissionsstandarder for 

nye personbiler og lette erhvervskøretøjer 

ved at fastsætte præstationsnormer for nye 

tunge køretøjers CO2-emissioner. 

Standarderne skal fremme innovation 

inden for brændstofeffektive teknologier 

og bidrage til at styrke den position som 

teknologisk innovationsleder, som 

Unionens fabrikanter og leverandører hertil 

aktuelt har. 

(9) Med henblik på at udnytte 

mulighederne for energieffektiviseringer 

og sikre, at hele vejtransportsektoren 

bidrager til den aftalte nedbringelse af 

drivhusgasemissionerne, er det 

hensigtsmæssige at supplere de 

eksisterende CO2-emissionsstandarder for 

nye personbiler og lette erhvervskøretøjer 

ved at fastsætte præstationsnormer for nye 

tunge køretøjers CO2-emissioner. 

Standarderne skal fremme innovation 

inden for brændstofeffektive teknologier 

og bidrage til at styrke den position som 

teknologisk innovationsleder, som 

Unionens fabrikanter og leverandører hertil 

har, og sikre højtkvalificerede job på lang 

sigt. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det skal tages i betragtning, at 

klimaforandringerne er et 

grænseoverskridende problem, og at der er 

behov for at sikre et velfungerende indre 

marked både for vejtransporttjenester og 

for tunge køretøjer, og dermed er det 

hensigtsmæssigt at fastsætte CO2-

emissionsstandarder for tunge køretøjer på 

EU-plan. Standarderne skal udformes, så 

de ikke berører konkurrencelovgivningen. 

(10) Det skal tages i betragtning, at 

klimaforandringerne er et 

grænseoverskridende problem, og at der er 

behov for at sikre et velfungerende indre 

marked både for vejtransporttjenester og 

for tunge køretøjer og undgå 

markedsopsplitning, og dermed er det 

hensigtsmæssigt at fastsætte CO2-

emissionsstandarder for tunge køretøjer på 

EU-plan. Standarderne skal udformes, så 

de ikke berører konkurrencelovgivningen. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 
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Betragtning 11 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) De emissionsreduktionsniveauer, 

der skal opnås for tunge køretøjer, og den 

tid, der kræves til fornyelse af flåden, bør 

tages i betragtning. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) De fleste EU-

godstransportoperatører er SMV'er med 

begrænset adgang til finansiering. Derfor 

skal de fremtidige løsninger være 

omkostningseffektive og afbalancerede. 

Det er afgørende, at der er en stærk 

tilskyndende struktur, der kan støtte 

udbredelsen af mere brændstofeffektive 

køretøjer, og at der stilles EU-

finansieringsmekanismer til rådighed. 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) VECTO-simuleringsværktøjet samt 

forordning (EU) 2017/2400 vil løbende og 

rettidigt blive opdateret på baggrund af 

innovation og for at tage højde for 

indførelsen af nye teknologier til 

forbedring af tunge køretøjers 

brændstofeffektivitet. 

(13) VECTO-simuleringsværktøjet samt 

forordning (EU) 2017/2400 bør løbende og 

rettidigt udvikles og opdateres på baggrund 

af innovation og for at tage højde for og 

stimulere indførelsen af nye teknologier til 

forbedring af tunge køretøjers 

brændstofeffektivitet, således at de 

behørigt dækker alle 

brændstofbesparende teknologier, 

herunder konvojkørsel, samt forbedringer 

af stive legemer, påhængsvogne og 

sættevogne på markedet.  I betragtning af 

den centrale rolle, som disse nye 

teknologier spiller for reduktion af CO2-
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emissionerne fra transportsektoren, er en 

rettidig og omfattende opdatering af 

VECTO-simulationsværktøjet afgørende 

for at kunne reducere CO2-emissionerne 

fra tunge køretøjer. Denne opdatering bør 

finde sted på årsbasis for at sikre, at 

VECTO er på højde med den nyeste 

teknologi, og EU-institutionerne bør 

afsætte tilstrækkelige ressourcer i hertil. 

Kommissionen forelægger hvert år en 

digitalt opdateret liste over de teknologier, 

der er medtaget i VECTO, samt en 

tilknyttet tidsplan og gør den tilgængelig 

for offentligheden. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Et reduktionsmål skal fastsættes for 

2025 som en relativ reduktion baseret på de 

gennemsnitlige CO2-emissioner fra disse 

tunge køretøjer i 2019, og dette skal 

afspejle udbredelsen af tilgængelige 

omkostningseffektive teknologier til 

konventionelle køretøjer. 2030-målet skal 

betragtes som tentativt, og det endelige mål 

fastsættes på baggrund af en revision, der 

gennemføres i 2022, da usikkerheden er 

større med hensyn til udbredelsen af mere 

avancerede teknologier, der endnu ikke er 

tilgængelige. 

(Vedrører ikke den danske tekst)     

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Beregningen af CO2-emissioner 

bør baseres på en tilgang, der rækker "fra 

oliekilde til hjul", for at tage højde for 

brændstoffers eller energis 
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miljøpræstationer og slutbrugen i 

køretøjer. En sådan tilgang vil gøre det 

muligt at vurdere køretøjernes 

miljøpræstationer på en mere realistisk 

måde. Kommissionen bør derfor udvikle 

en metode til registrering af emissionerne 

"fra oliekilde til hjul" senest den 1. 

januar 2022 og, hvis det er relevant, 

foreslå, at målene i denne forordning 

tilpasses i overensstemmelse hermed som 

led i gennemgangen som fastsat i artikel 

13 i denne forordning. 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Flydende naturgas (LNG) er et 

tilgængeligt brændstof som alternativ til 

diesel til tunge køretøjer. Udbredelsen af 

eksisterende og fremtidige, mere 

innovative teknologier baseret på LNG kan 

bidrage til at opfylde CO2-

emissionsmålene på kort og mellemlang 

sigt, da anvendelsen af naturgasteknologi 

har lavere CO2-emissioner sammenlignet 

med diesel. De mulige CO2-

emissionsreduktioner ved anvendelse af 

LNG-køretøjer er indarbejdet i fuldt 

omfang i VECTO. Derudover sikrer de 

eksisterende LNG-teknologier et lavt 

niveau af luftforurenende emissioner 

såsom NOx og partikelemission. En 

tilstrækkelig 

minimumspåfyldningsinfrastruktur er 

etableret og bliver udbygget som en del af 

de nationale politiske rammer for alternativ 

brændstofinfrastruktur. 

(16) Der findes allerede en lang række 

alternative brændstoffer på markedet. 
Flydende naturgas (LNG) er et tilgængeligt 

brændstof som alternativ til diesel til tunge 

køretøjer. Også brintbaserede teknologier 

rummer interessante muligheder for 

forskning og udvikling, især hvis den 

energi, der anvendes til syntesen, kommer 

fra bæredygtige og vedvarende kilder. 
Udbredelsen af eksisterende og fremtidige, 

mere innovative teknologier baseret på 

LNG kan bidrage til at opfylde CO2-

emissionsmålene på kort og mellemlang 

sigt, da anvendelsen af naturgasteknologi 

har lavere CO2-emissioner sammenlignet 

med diesel. På mellemlang til lang sigt 

giver flydende biogas (LBG) mulighed for 

betydelige CO2-emissionsreduktioner 

inden for transport med tunge køretøjer. 
De mulige CO2-emissionsreduktioner ved 

anvendelse af LNG-køretøjer er 

indarbejdet i fuldt omfang i VECTO, og i 

fremtiden bør der også tages hensyn til 

andre bæredygtige alternative 

brændstoffer i VECTO. Derudover sikrer 

de eksisterende LNG-teknologier et lavt 

niveau af luftforurenende emissioner 

såsom NOx og partikelemission. En 

tilstrækkelig 
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minimumspåfyldningsinfrastruktur er 

etableret og bliver udbygget som en del af 

de nationale politiske rammer for alternativ 

brændstofinfrastruktur. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Alternative brændstoffer, navnlig 

syntetiske og avancerede vedvarende 

brændstoffer som defineret i artikel 2, 

litra s) og ee), i direktiv (EU) 2016/0382, 

kan spille en afgørende rolle i 

dekarbonisering af transportsektoren på 

lang sigt. Teknologisk udvikling og en høj 

industrialiseringsgrad er afgørende for, at 

disse brændstoffer kan nå 

konkurrencedygtige priser. Anerkendelse 

af disse brændstoffers CO2-fordele i 

denne forordning vil kunne fremme 

denne proces. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16b) Indførelse af 

konvojkørselsteknologier vil kunne 

bidrage til at reducere brændstofforbruget 

og CO2-emissionerne, da det reducerer 

brændstofforbruget og CO2-emissionerne 

fra tunge køretøjer betragteligt. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 c (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16c) For at opnå dekarbonisering af 

transportsektoren bør der i denne 

forordning tages hensyn til de alternative 

brændstoffer, der er anført i artikel 2, stk. 

1, i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/94. De alternative 

brændstoffer, som allerede findes på 

markedet, bør fra begyndelsen tilføjes i 

forordningen om CO2 fra tunge køretøjer 

og deres brændstofforbrug. Denne 

forordning bør gøre det muligt straks at 

kunne tage hensyn til nye generationer af 

brændstoffer. Hensyntagen til alternative 

brændstoffer i forbindelse med CO2 og 

brændstofforbrug vil kunne tilskynde 

fabrikanterne til at markedsføre køretøjer, 

der kører på et alternativt brændstof, og 

også tilskynde brændstofleverandørerne 

til at øge markedsudbuddet af alternative 

brændstoffer. På Kommissionens 

offentlige høring var 83 % af 

interessenterne fuldt eller delvis enige i, at 

tunge køretøjers CO2 også bør omfatte 

alternative brændstoffer. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Der skal sikres en retfærdig 

fordeling af de samlede reduktionskrav på 

fabrikanterne, hvor der tages højde for 

diversiteten af tunge køretøjer med hensyn 

til design og kørselsmønstre, årligt 

kilometertal, nyttelast og 

påhængskøretøjets udformning. Det er 

derfor hensigtsmæssigt at inddele tunge 

køretøjer i forskellige og adskilte 

undergrupper efter de typiske 

brugsmønstre og specifikke tekniske 

egenskaber. Ved at fastsætte årlige 

vægtede mål for fabrikanterne som et 

(19) Der skal sikres en retfærdig 

fordeling af de samlede reduktionskrav på 

fabrikanterne, hvor der tages højde for 

diversiteten af tunge køretøjer med hensyn 

til design og kørselsmønstre, årligt 

kilometertal, nyttelast og 

påhængskøretøjets udformning. Det er 

derfor hensigtsmæssigt at inddele tunge 

køretøjer i forskellige og adskilte 

undergrupper efter de typiske 

brugsmønstre og specifikke tekniske 

egenskaber. Ved at fastsætte specifikke 

årlige mål for fabrikanterne som et vægtet 
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vægtet gennemsnit af de mål, der er 

defineret for hver af disse undergrupper, 

får fabrikanterne mulighed for effektivt at 

opveje en eventuel overskridelse af målene 

for en bestemt undergruppe af køretøjer 

med højere præstationsværdier end krævet 

i andre undergrupper, hvor de 

gennemsnitlige CO2-emissioner i hele 

køretøjets levetid indregnes for de 

forskellige undergrupper. 

gennemsnit af de mål, der er defineret for 

hver af disse undergrupper, får 

fabrikanterne mulighed for effektivt at 

opveje en eventuel overskridelse af målene 

for en bestemt undergruppe af køretøjer 

med højere præstationsværdier end krævet 

i andre undergrupper, hvor de 

gennemsnitlige CO2-emissioner i hele 

køretøjets levetid indregnes for de 

forskellige undergrupper, hvorved 

princippet "forureneren betaler" 

respekteres. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) En fabrikants opfyldelse af de 

årlige specifikke mål skal vurderes på 

baggrund af fabrikantens gennemsnitlige 

CO2-emissioner. Ved fastsættelse af de 

gennemsnitlige specifikke emissioner, skal 

de særlige faktorer, der afspejles i målene 

for de forskellige undergrupper af 

køretøjer, ligeledes inddrages. Følgelig 

skal de gennemsnitlige specifikke CO2-

emissioner for en fabrikant være baseret på 

de gennemsnitlige emissioner fastlagt for 

hver undergruppe og vægtet ud fra deres 

forventede gennemsnitlige årlige 

kilometertal og gennemsnitlige nyttelast, 

hvilket afspejler de samlede CO2-

emissioner i køretøjets levetid. På grund af 

det begrænsede reduktionspotentiale skal 

erhvervskøretøjer ikke medtages ved 

beregning af de gennemsnitlige specifikke 

emissioner. 

(20) En fabrikants opfyldelse af de 

årlige specifikke mål skal vurderes på 

baggrund af fabrikantens gennemsnitlige 

CO2-emissioner. Ved fastsættelse af de 

gennemsnitlige specifikke emissioner, skal 

de særlige faktorer, der afspejles i målene 

for de forskellige undergrupper af 

køretøjer, ligeledes inddrages. Følgelig 

skal de gennemsnitlige specifikke CO2-

emissioner for en fabrikant være baseret på 

de gennemsnitlige emissioner fastlagt for 

hver undergruppe og vægtet ud fra deres 

forventede gennemsnitlige årlige 

kilometertal og gennemsnitlige nyttelast, 

hvilket afspejler de samlede CO2-

emissioner i køretøjets levetid. På grund af 

det begrænsede reduktionspotentiale skal 

erhvervskøretøjer ikke medtages ved 

beregning af de gennemsnitlige specifikke 

emissioner, medmindre de er lav- eller 

nulemissionskøretøjer. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) I modsætning til personbiler og 

varevogne er tunge nul- og 

lavemissionskøretøjer endnu ikke 

tilgængelige på markedet, undtaget busser. 

Derfor indføres en specifik mekanisme i 

form af superkreditter for at fremme en 

problemfri omstilling til 

nulemissionsmobilitet. Det skaber 

incitamenter til at udvikle tunge nul- og 

lavemissionskøretøjer og bringe dem på 

markedet i Unionen som supplement til 

andre instrumenter på efterspørgselssiden, 

f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/33/EF om renere køretøjer26. 

(21) I modsætning til personbiler og 

varevogne er tunge nul- og 

lavemissionskøretøjer endnu ikke 

tilgængelige på markedet, undtaget busser. 

Derfor indføres en specifik mekanisme i 

form af superkreditter for at fremme og 

tilskynde til en problemfri omstilling til 

nulemissionsmobilitet. Det skaber 

incitamenter til at udvikle tunge nul- og 

lavemissionskøretøjer og bringe dem på 

markedet i Unionen som supplement til 

andre instrumenter på efterspørgselssiden, 

f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/33/EF om renere køretøjer26. 

_________________ _________________ 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 

af renere og mere energieffektive 

køretøjer til vejtransport ændret ved 

direktiv …/…/EU [COM(2017) 653 final] 

(EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 

af renere og mere energieffektive køretøjer 

til vejtransport ændret ved direktiv 

…/…/EU [COM(2017) 653 final] (EUT L 

120 af 15.5.2009, s. 5). 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Ved beregning af de 

gennemsnitlige specifikke emissioner for 

en fabrikant skal samtlige tunge nul- og 

lavemissionskøretøjer derfor medregnes 

flere gange. Omfanget af incitamenterne 

bør varieres i forhold til køretøjets faktiske 

CO2-emissioner. For at undgå at udvande 

miljømålsætningerne bør der fastsættes et 

loft for de afledte besparelser. 

(22) Ved beregning af de 

gennemsnitlige specifikke emissioner for 

en fabrikant skal samtlige tunge nul- og 

lavemissionskøretøjer derfor medregnes 

flere gange. Omfanget af incitamenterne 

bør varieres i forhold til køretøjets faktiske 

CO2-emissioner. For at undgå at udvande 

miljømålsætningerne bør der fastsættes et 

loft for de afledte besparelser. For at tage 

hensyn til vanskelighederne ved at udvikle 

nul- og lavemissionslangdistancekøretøjer 

bør disse køretøjer med en rækkevidde på 

over 400 km undtages fra loftet. 

 

Ændringsforslag  19 
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Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Ved udarbejdelse af 

incitamentsordningen til udbredelse af 

tunge nulemissionskøretøjer bør mindre 

lastbiler, minibusser og busser, der ikke er 

omfattet af CO2-emissionsmålene i 

henhold til denne forordning, medtages. 

Disse køretøjer har også et stort 

forbedringspotentiale med hensyn til at 

begrænse luftforureningen i byerne. Det 

skal imidlertid bemærkes, at 

nulemissionsbusser allerede er på markedet 

og omfattet af incitamentsordninger på 

efterspørgselssiden, f.eks. ved offentlige 

indkøb. For at sikre, at 

incitamentsordningerne er afstemt på tværs 

af køretøjstyper, bør der derfor ligeledes 

fastsættes et loft for besparelser hidrørende 

fra nulemissionskøretøjer i grupperne 

mindre lastbiler, minibusser og busser. 

(24) Ved udarbejdelse af 

incitamentsordningen til udbredelse af 

tunge nulemissionskøretøjer bør mindre 

lastbiler, minibusser og busser, der ikke er 

omfattet af CO2-emissionsmålene i 

henhold til denne forordning, medtages. 

Disse køretøjer har også et stort 

forbedringspotentiale med hensyn til at 

begrænse luftforureningen i byerne. Det 

skal imidlertid bemærkes, at 

nulemissionsbusser allerede er på markedet 

og omfattet af incitamentsordninger på 

efterspørgselssiden, f.eks. ved offentlige 

indkøb. For at sikre, at 

incitamentsordningerne er afstemt på tværs 

af køretøjstyper, bør der derfor ligeledes 

fastsættes et loft for besparelser hidrørende 

fra nulemissionskøretøjer i grupperne 

mindre lastbiler, minibusser og busser. 

Eftersom den samme fabrikant kan have 

forskellige juridiske enheder for busser, 

minibusser og lastbiler, bør det tillades, at 

en "gruppe af forbundne fabrikanter" 

som defineret i forordning (EU) nr. 

510/2011 kan optræde som en fabrikant. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Der er behov for en robust 

overholdelsesmekanisme for at sikre, at 

målene i denne forordning opfyldes. 

Fabrikanternes forpligtelse til at 

tilvejebringe nøjagtige data i henhold til 

forordning (EU) nr. …/2018 [overvågning 

og indberetning af tunge køretøjer] og de 

administrative bøder, de kan pålægges i 

tilfælde af manglende overholdelse af 

denne forpligtelse, bidrager til at sikre 

(30) Der er behov for en robust 

overholdelsesmekanisme for at sikre, at 

målene i denne forordning opfyldes. 

Fabrikanternes forpligtelse til at 

tilvejebringe nøjagtige data i henhold til 

forordning (EU) nr. …/2018 [overvågning 

og indberetning af tunge køretøjer] og de 

administrative bøder, de kan pålægges i 

tilfælde af manglende overholdelse af 

denne forpligtelse, bidrager til at sikre 
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robustheden i data, der i henhold til denne 

forordning bruges til beregning af 

målopfyldelse. 

robustheden i data, der i henhold til denne 

forordning bruges til beregning af 

målopfyldelse. Det er i forbrugernes og 

offentlighedens interesse at vide, hvilke 

producenter der overholder eller ikke 

overholder de nye emissionsstandarder. 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) For at opnå de CO2-reduktioner, der 

er omhandlet i denne forordning, er det 

afgørende, at CO2-emissioner fra tunge 

køretøjer i drift er i overensstemmelse med 

de værdier, der er fastsat i henhold til 

forordning (EF) nr. 595/2009 samt 

gennemførelsesforanstaltninger hertil. Det 

bør derfor være muligt for Kommissionen 

ved beregning af de gennemsnitlige 

specifikke emissioner for en fabrikant at 

tage højde for eventuel systematisk 

manglende overholdelse konstateret af 

typegodkendelsesmyndighederne 

vedrørende CO2-emissioner fra tunge 

køretøjer i drift. 

(31) For at opnå de CO2-reduktioner, der 

er omhandlet i denne forordning, er det 

afgørende, at CO2-emissioner fra tunge 

køretøjer i drift og på vejen er i 

overensstemmelse med de værdier, der er 

fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 

595/2009 samt 

gennemførelsesforanstaltninger hertil. Det 

bør derfor være muligt for Kommissionen 

ved beregning af de gennemsnitlige 

specifikke emissioner for en fabrikant at 

tage højde for eventuel systematisk 

manglende overholdelse konstateret af 

typegodkendelsesmyndighederne 

vedrørende CO2-emissioner fra tunge 

køretøjer i drift og på vejen. 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) I 2022 skal Kommissionen evaluere 

effekten af de CO2-emissionsstandarder, 

der fastsættes i denne forordning og 

specifikt fastsætte det reduktionsniveau, 

der skal nås frem til 2030, de metoder, der 

skal være til rådighed for at nå målet og for 

perioden derefter, samt fastsætte CO2-

reduktionsmål for andre typer af tunge 

køretøjer såsom små lastbiler, minibusser, 

busser og påhængskøretøjer. Vurderingen 

skal, udelukkende med henblik på denne 

(34) I 2022 skal Kommissionen evaluere 

effekten af de CO2-emissionsstandarder, 

der fastsættes i denne forordning og 

specifikt fastsætte det reduktionsniveau, 

der skal nås frem til 2030, de metoder, der 

skal være til rådighed for at nå målet og for 

perioden derefter, samt fastsætte CO2-

reduktionsmål for andre typer af tunge 

køretøjer såsom små lastbiler, minibusser, 

busser og påhængskøretøjer. Vurderingen 

skal, udelukkende med henblik på denne 
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forordning, også indeholde betragtninger 

vedrørende tunge køretøjer og vogntog ud 

over de standardvægtklasser og -

dimensioner, der gælder for national 

transport, f.eks. modulopbyggede 

koncepter. 

forordning, også indeholde betragtninger 

vedrørende tunge køretøjer og vogntog ud 

over de standardvægtklasser og -

dimensioner, der gælder for national 

transport, f.eks. modulopbyggede 

koncepter. For sidstnævntes 

vedkommende gælder det, at når disse 

lastbiler anvendes til transport med høj 

kapacitet i overensstemmelse med direktiv 

719/20151a, skal de være tydeligt 

identificerbare ved hjælp af tekniske 

kriterier, og Kommissionen bør anerkende 

CO2-fordelene ved denne tungere 

transport. Kommissionen bør skifte til 

"fra oliekilde til hjul"-metode for målene 

for 2022 og derefter. Tunge køretøjers 

"fra oliekilde til hjul"- og livscyklus-CO2-

emissioner bør overvåges og gøres 

gennemsigtige. 

 __________________ 

 1a  Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2015/719 af 29 april 2015 

om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF 

om fastsættelse af de største tilladte 

dimensioner i national og international 

trafik og største tilladte vægt i 

international trafik for visse vejkøretøjer i 

brug i Fællesskabet, EUT L 115 af 

6.5.2015. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra h 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) ”erhvervskøretøj": et tungt køretøj, 

der ikke er beregnet til varetransport, og 

hvis CO2-emissioner og brændstofforbrug 

i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 
og dens gennemførelsesforanstaltninger 

er bestemt udelukkende for andre 

opgaveprofiler end dem, der er defineret i 

bilag I, punkt 2.1, til denne forordning 

(h) "erhvervskøretøj": et tungt køretøj, 

der ikke er beregnet til transport af 

forbrugsvarer, og som på tidspunktet for 

indregistreringen tildeles en 

karosserikode i overensstemmelse med 

tillæg 2 til bilag 2 til direktiv 2007/46/EF 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) I denne forordning forstås ved "en 

gruppe af forbundne fabrikanter" en 

fabrikant og dennes forbundne 

virksomheder. I tilknytning til en 

fabrikant forstås ved "forbundne 

virksomheder": 

 a) virksomheder, i hvilke fabrikanten 

direkte eller indirekte: 

 i) kan udøve mere end halvdelen af 

stemmerettighederne eller 

 ii) kan udpege mere end halvdelen af 

medlemmerne i tilsynsorganet, bestyrelsen 

eller organer, som retligt repræsenterer 

virksomheden eller 

 iii) har ret til at lede virksomhedens 

forretninger 

 b) virksomheder, som direkte eller 

indirekte har de i litra a) omhandlede 

rettigheder eller beføjelser over for 

fabrikanten 

 c) virksomheder, hvori en virksomhed 

som omhandlet i litra b) direkte eller 

indirekte har de i litra a) omhandlede 

rettigheder eller beføjelser 

 d) virksomheder, hvori fabrikanten 

sammen med en eller flere af de i litra 

9a), b) og c) omhandlede virksomheder, 

eller hvori to eller flere af sidstnævnte 

virksomheder i fællesskab har de i litra a) 

omhandlede rettigheder eller beføjelser 

 e) virksomheder, hvori de i litra a) 

omhandlede rettigheder eller beføjelser 

indehaves i fællesskab af fabrikanten eller 

en eller flere af dennes forbundne 

virksomheder, jf. litra a)-d), og en eller 

flere tredjeparter. 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra k 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

k) ”tungt lavemissionskøretøj": et 

tungt køretøj, der ikke er et tungt 

nulemissionskøretøj, og hvis specifikke 

CO2-emissioner som bestemt i henhold til 

bilag I, punkt 2.1, er under 350 g CO2/km 

k) "tungt lavemissionskøretøj": et 

tungt køretøj, der ikke er et tungt 

nulemissionskøretøj, og hvis specifikke 

CO2-emissioner er under 35 % af 

referenceværdien, som følger af 2019-

basislinjen for hver undergruppe af 

køretøjer 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra n a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 na) CO2-korrektionsfaktoren er lig 

med andelen af gas fra vedvarende 

energikilder solgt på tankstationer, som 

certificeres på EU-plan. 

  

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) data indberettet i henhold til 

forordning (EU) nr. …/2018 [overvågning 

og indberetning for tunge køretøjer] for 

fabrikantens nye tunge køretøjer 

indregistreret i det relevante år, undtaget 

køretøjer til erhvervsuddannelse 

a) data indberettet i henhold til 

forordning (EU) nr. …/2018 [overvågning 

og indberetning for tunge køretøjer] for 

fabrikantens nye tunge køretøjer 

indregistreret i det relevante år, undtaget 

køretøjer til erhvervsuddannelse, 

medmindre de er lav- eller 

nulemissionskøretøjer 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) CO2-fordelene ved syntetisk og 

avanceret vedvarende brændstof som 

defineret i artikel 2, litra s) og ee), i 

direktiv (EU) 2016/0382, så længe 

fabrikanterne introducerer brændstoffet 

på brændstofmarkedet frivilligt, og 

fordelene ikke medregnes i andre 

forpligtelser til dekarbonisering 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) kulstofkorrektionsfaktoren (KKF), der 

kan beregnes efter følgende formel: KKF 

= national andel (%) af anvendt 

bæredygtig vedvarende energi/10. Denne 

beregnes separat for diesel- og 

methankøretøjer og for solgt brændstof 

for hvert kalenderår. Kommissionen bør 

tilskynde til indførelse af KKF, der kan 

føre til vedtagelse af en "fra oliekilde til 

hjul"-metode. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) et tungt nulemissionskøretøj tælles 

som 2 køretøjer 

a) et tungt nulemissionskøretøj tælles 

flere gange afhængigt af dets rækkevidde: 

Med en rækkevidde på mindre end 100 

km tælles det som 2 køretøjer, med en 

rækkevidde på mere end 100 km, 200 km 

eller 400 km tælles det som henholdsvis 3, 



 

PE625.564v02-00 20/25 AD\1163230DA.docx 

DA 

4 eller 5 køretøjer 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et tungt lavemissionskøretøj tælles 

som op til 2 køretøjer som funktion af dets 

specifikke CO2-emissioner og 

tærskelniveauet på 350 g CO2/km. 

b) et tungt lavemissionskøretøj tælles 

som op til 2 køretøjer som funktion af dets 

specifikke CO2-emissioner og 

tærskelniveauet på 35 % under 

referenceværdien, som følger af 2019-

basislinjen for hver køretøjsundergruppe. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Nul- og lavemissionsfaktoren må 

nedbringe fabrikantens gennemsnitlige 

specifikke emissioner med højst 3 %. 

Bidraget til faktoren fra tunge 

nulemissionskøretøjer i de kategorier, der 

er omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet 

afsnit, må nedbringe fabrikantens 

gennemsnitlige specifikke emissioner med 

højst 1,5 %. 

3. Nul- og lavemissionsfaktoren må 

nedbringe fabrikantens gennemsnitlige 

specifikke emissioner med højst 3 %. 

Bidraget fra tunge nul- og 

lavemissionskøretøjer i 

langdistancekategorien med en 

rækkevidde på over 400 km fritages fra 

loftet. 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(afgift for emissionsoverskridelse)  = 

(emissionsoverskridelse x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(afgift for emissionsoverskridelse)  = 

(emissionsoverskridelse x 570 EUR/g 

CO2/tkm) 

 

Ændringsforslag  34 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Afgifterne for 

emissionsoverskridelser betragtes som 

indtægter, der indgår i Den Europæiske 

Unions almindelige budget. 

4. Afgifterne for 

emissionsoverskridelser betragtes som 

indtægter, der indgår i Den Europæiske 

Unions almindelige budget. Disse afgifter 

anvendes til i tæt samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter at støtte 

programmer, der fremmer en retfærdig 

omstilling af bilindustrien til 

nulemissionsmobilitet, og til at fremme 

innovative løsninger, der skaber 

incitamenter til hurtig indførelse af tunge 

nul- og lavemissionskøretøjer. 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Til det formål sikrer 

Kommissionen, at solide, ikke-personlige 

data om tunge køretøjers faktiske CO2-

emissioner og faktisk energiforbrug er 

tilgængelige fra fabrikanterne eller de 

nationale myndigheder, alt efter hvad der 

er relevant i de enkelte tilfælde. 

2. Til det formål sikrer 

Kommissionen, at solide, ikke-personlige 

data om tunge køretøjers faktiske CO2-

emissioner og faktisk energiforbrug er 

offentligt tilgængelige fra fabrikanterne 

eller de nationale myndigheder, alt efter 

hvad der er relevant i de enkelte tilfælde, 

på grundlag af en standardisering af de 

eksisterende dataindsamlingssystemer, der 

dækker forskellige anvendelsestyper. Den 

vurderer gennemførligheden af at teste 

CO2-emissioner under faktiske 

kørselsforhold med bærbare 

emissionsmålingssystemer. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Opdatering af 
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simuleringsværktøjet ("VECTO"). 

Kommissionen opdaterer på årsbasis 

VECTO-simuleringsværktøjet, jf. 

forordning (EU) 2017/2400, så det 

afspejler indførelsen af 

brændstofbesparende teknologier, 

herunder lastbilkonvojer samt 

forbedringer af påhængsvogne, 

sættevogne og stive legemer. 

Opdateringerne bør tage højde for 

forskelle mellem VECTO-resultater og 

faktiske CO2-emissioner på vejen. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – indledning 
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1. For at sikre, at de tekniske 

parametre, der indgår i beregningen af de 

gennemsnitlige specifikke emissioner for 

en fabrikant, jf. artikel 4, og beregningen af 

de specifikke emissionsmål, jf. artikel 6, 

tager hensyn til de tekniske fremskridt og 

udviklingen inden for godstransport og -

logistik, tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

15 med henblik på at ændre følgende 

bestemmelser i bilag I og II: 

1. For at sikre, at de tekniske 

parametre, der indgår i beregningen af de 

gennemsnitlige specifikke emissioner for 

en fabrikant, jf. artikel 4, og beregningen af 

de specifikke emissionsmål, jf. artikel 6, 

tager hensyn til de tekniske fremskridt og 

udviklingen inden for godstransport og -

logistik, opdaterer Kommissionen 

VECTO-simuleringsværktøjet på årlig 

basis og tillægges beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 15 med henblik på at ændre 

følgende bestemmelser i bilag I og II: 
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Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 
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Senest den 31. december 2022 forelægger 

Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet vedrørende effekten 

af denne forordning, det CO2-

reduktionsmål, der skal bestemmes for 

2030 i henhold til artikel 1, samt 

fastsættelsen af CO2-reduktionsmål for 

Senest den 31. december 2022 forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet og 

Rådet en rapport vedrørende effekten af 

denne forordning, målemetoder for 

beregning af emissionerne "fra oliekilde 

til hjul", det CO2-reduktionsmål, der skal 

bestemmes for 2030 i henhold til artikel 1, 
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andre typer af tunge køretøjer, herunder 

påhængskøretøjer. Rapporten skal ligeledes 

indeholde en vurdering af effekten af 

foranstaltningerne vedrørende især nul- og 

lavemissionskøretøjer, navnlig busser 

under hensyntagen til de mål, der er fastsat 

i direktiv 2009/33/EF30, og systemet med 

CO2-kreditter samt hensigtsmæssigheden 

af eventuelt at forlænge disse 

foranstaltninger i 2030 og perioden 

derefter, og den kan eventuelt ledsages af 

et forslag om ændring af denne forordning, 

hvis det måtte være relevant. 

samt fastsættelsen af CO2-reduktionsmål 

for andre typer af tunge køretøjer, herunder 

påhængskøretøjer, og kombinationer 

inden for det europæiske modulsystem. 

Kommissionen aflægger også rapport om 

de fremskridt, der er gjort med 

fastlæggelsen af en repræsentativ metode 

til beregning af levetidsemissioner. 

Rapporten skal ligeledes indeholde en 

vurdering af effekten af foranstaltningerne 

vedrørende især nul- og 

lavemissionskøretøjer, navnlig busser med 

behørig definition af dem, under 

hensyntagen til de mål, der er fastsat i 

direktiv 2009/33/EF, og systemet med 

CO2-kreditter samt hensigtsmæssigheden 

af eventuelt at forlænge disse 

foranstaltninger i 2030 og perioden 

derefter, og den kan eventuelt ledsages af 

et forslag om ændring af denne forordning, 

hvis det måtte være relevant. Til denne 

rapport skal Kommissionen vurdere alle 

større parametre med indflydelse på 

udarbejdelsen på markedet af alternative 

fremdriftssystemer ved at overveje 

følgende indikatorer: 

 · udvidelse af opladningsinfrastrukturen 

 · udvalg af køretøjer (batteridrevne 

elektriske køretøjer, opladelige 

hybridbiler, brændselscelledrevne 

elektriske køretøjer osv.) 

 · olie- og brændstofpriser 

 · niveau for støtte og ikkeøkonomiske 

incitamenter 

 · niveau for offentlige indkøb osv. 

__________________ __________________ 

30 Direktivet om rene køretøjer 

2009/33/EF som ændret ved direktiv 

…/…/EU. 

30 Direktivet om rene køretøjer 

2009/33/EF som ændret ved direktiv 

…/…/EU. 
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