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KORT BEGRUNDELSE

Siden 1995

Siden 1995 foreligger der en fællesskabsstrategi for nedbringelsen af CO2-emissionerne fra 
personbiler.  Denne strategi hviler på tre grundpiller: 
Frivillige tilsagn fra automobilfabrikanterne om at nedbringe emissionerne, fremme af biler 
med god brændstoføkonomi via fiskale foranstaltninger og bedre forbrugeroplysninger. 
Bilmotorteknologien gjorde det i perioden 1995-2007 muligt at opnå en væsentlig bedre 
brændstoføkonomi. En del af forbedringerne af brændstoføkonomien blev imidlertid udlignet 
af stigningen i efterspørgslen efter større motorkøretøjer. CO2-emissionerne fra personbiler 
udgør i Europa omkring 12 % af de samlede emissioner. Personbiler står for omkring 78 % af 
den samlede persontransport i EU. 

1. Forordningsforslagets mål

Kommissionen har med det foreliggende forslag til forordning til hensigt fra 2012 at nå et 
fælles og bindende CO2-emissionsmål på 130 g CO2/km. Parlamentet støtter dette fælles mål. 
Parlamentet støtter i det hele taget Kommission i dens generelle målsætning. I denne 
forbindelse skal den forordning, som Rådet og Parlamentet vedtager, tilstræbe at indføre 
konkurrencemæssigt neutrale, socialt acceptable og bæredygtige reduktionsmål under 
fornøden hensyntagen til de europæiske bilfabrikanters forskellige karakter og deres stilling i 
den internationale konkurrence.   
2. Muligheder og stigningstakt ("Slope")

Fordelingen af reduktionsmålene på små og større køretøjer samt retfærdigheden heraf udgør 
et særlig omstridt punkt. I de nye teknologier indtager større køretøjer, hvoraf de europæiske 
bilfabrikanter har en international markedsandel på 80 %, en nøgleposition. Her er det 
grænseværdikurven i forhold til køretøjets masse, der er udslagsgivende. Det bedste 
vurderingsgrundlag er her CO2-målet for gennemsnittet af en fabrikants bilpark af nye biler 
set i forhold til motorkøretøjernes gennemsnitlige masse.  De større køretøjers væsentligt 
højere bidrag i forhold til de små bilers bestemmes på denne måde af stigningsgraden for 
grænseværdikurven. 
Der er grund til at støtte Kommissionens forslag om at fastsætte en stigningsgrad på 60 % for 
grænseværdikurven. Reduktionsmålene for større køretøjer er væsentlig højere end for små 
biler. En stigningsgrad på 60 % medfører, at CO2-emissionen ikke stiger i samme takt som 
vægtforøgelsen, men kun langt under gennemsnittet.
Ved fastsættelsen af specifikke CO2-mål er køretøjets vægt (masse) en velegnet parameter. I 
forhold til andre parametre medfører køretøjets vægt mindre konkurrenceforvridning.   I Japan 
og Kina anvendes vægten allerede som grundlag for lovgivningen om CO2. Det er nemt at 
følge udviklingen, eftersom oplysningerne foreligger. Da bilfabrikanterne udvikler 
platformskoncepter, udgør "fodaftryk" som parameter ikke en velegnet målestok. Anvendes 
"fodaftryk", ville alle køretøjer fra samme platform få tildelt samme CO2-mål uanset 
udrustning og samlet vægt. Desuden ville "fodaftryk" stille små og CO2-effektive bybiler 
væsentligt dårligere. 

3. Den integrerede tilgangs supplerende foranstaltninger
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Den integrerede tilgangs målsætning om en grænseværdi på 120 g CO2/km omfatter en CO2-
reduktion på 10 g/km ved hjælp af supplerende foranstaltninger. Til disse hører lavresistente 
dæk, nedsættelse af rullemodstanden, systemer til dæktryksovervågning, effektive klimaanlæg 
og gearskifteindikatorer, som tilsammen kan sikre en besparelse på omkring 5 g/km CO2. 
Hertil kommer biobrændstoffer, som bidrager med omkring 5 g/km CO2. For bedre at trænge 
igennem med nye teknologier og energieffektive foranstaltninger vil det være 
hensigtsmæssigt at anerkende miljøinnovation som CO2-reducerende foranstaltning. Da 
innovationers miljøvenlighed ikke altid kan fastslås gennem afprøvningsmetoder, og da det er 
tidskrævende og omstændeligt at få ændret på igangværende og internationalt harmoniserede 
afprøvningsmetoder, stilles der forslag om at indføre en yderligere procedure i henhold til 
artikel 6 og bilag IIa. Af andre miljøvenlige innovationer kan der uden om 
afprøvningsmetoden opregnes automobiltekniske foranstaltninger, 
vedligeholdelsesforanstaltninger, føreruddannelse, navigationsinfrastruktur samt 
energieffektive lygter, mere solarteknik i bilerne og en udnyttelse af spildvarmen. Det er 
hensigten at fremme alle de foranstaltninger, som bidrager til at forbedre miljøbalancen. 

4. Indføringsfasen 

Eftersom det tager mindst 5-8 år at udvikle nye biltyper og nye platforme, forekommer det 
hensigtsmæssigt at indføre målet om 120 g CO2/km ved hjælp af en flerårig overgangsfase i 
stedet for at fastsætte en bestemt dato. Det foreslås derfor at stille krav om, at en fjerdedel af 
bilparken af nye biler i 2012, halvdelen i 2013, tre fjerdedele i 2014 og samtlige nye biler i 
2015 skal opfylde målet om 120 g CO2/km, inklusive supplerende foranstaltninger.   Denne 
fleksibilitet er nødvendig for at give fabrikanterne den fornødne tid til videreudvikling og 
samtidig åbne op for alternative løsninger. 

5. Sanktioner

De af Kommissionen foreslåede bøder på mellem 100 og 475 Euro pr. ton CO2 overstiger 
langt enhver tænkelig handelspris for CO2-certifikater inden for industri- og energisektoren. 
Det kan ikke være meningen, at en sanktion skal kunne svække industriens innovationsevne. 
Dette vil være tilfældet med den foreslåede sanktion på 10 til 40 Euro pr. gram CO2 for nye 
personbiler (hvilket svarer til en CO2-pris pr. ton på op til 200 Euro). Der er grund til at tro, at 
den øgede forbrugerinformation og konkurrence vil få presset på fabrikanterne i retning af at 
overholde alle de foreskrevne grænseværdier til at stige mærkbart.   

6. Undtagelsesbestemmelser

I Kommissionens forslag indgår en række undtagelsesbestemmelser, som må tages op til 
overvejelse enkeltvis. Den af Kommissionen foreslåede grænse på mindre end 10 000 solgte 
nye biler om året inden for EU nedsættes til 5 000, og der indføres en til 5 år begrænset 
yderligere undtagelsesbestemmelser for fabrikanter, der har store vanskeligheder med at 
overholde forordningens reduktionsmål, og som står for højst 1 % af de årligt registrerede nye 
biler i EU.

7. Langfristede mål
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På grundlag af en undersøgelse af situationen i 2014 og et tilsvarende forslag fra 
Kommissionen træffer Parlamentet og Rådet beslutning om de langfristede mål. På dette 
tidspunkt vil det også være muligt at få et overblik over nye teknologier, herunder indførelsen 
af alternative fremdriftsmodeller, som f.eks. batteridrevne køretøjer. De langfristede mål vil 
også være bestemt af, at de motor- og hybridfremdriftssystemer, som endnu er under 
udvikling, kan forventes kun at have en relativ kort levetid, da næste generation af de lokale 
CO2-fri fremdriftsformer formentlig allerede 10 år efter disses markedsføring vil kunne stå til 
rådighed. Det er derfor politisk nødvendigt at lade overgangen til nye teknologier stå åben. 
Alene gennemførelsen af de i nærværende forordning fastsatte værdier på 120 g CO2/km i 
gennemsnit for bilparken vil føre til en nedgang i bilparkens gennemsnitsforbrug på cirka 5 
liter pr. 100 km for benzinbiler og cirka 4,5 liter pr. 100 km for dieselkøretøjer. I forhold til 
den nuværende situation er dette særdeles ambitiøse mål.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse forpligtelser indebærer bl.a., at 
alle medlemsstater må nedbringe 
emissionerne fra personbiler i betydelig 
grad. For at de nødvendige betydelige 
emissionsreduktioner kan opnås, bør der 
gennemføres politikker og 
foranstaltninger på medlemsstats- og 
fællesskabsniveau i alle Fællesskabets 
økonomiske sektorer og ikke kun i 
industri- og energisektoren.
Vejtransportsektoren tegner sig for det 
næststørste bidrag til forureningen med 
drivhusgasser i EU, og sektorens 
emissioner er stadig stigende. Hvis 
vejtransportsektorens klimapåvirkninger
fortsætter med at vokse, vil det i høj grad 
undergrave andre sektorers reduktioner til 

(4) Disse forpligtelser indebærer bl.a., at 
også emissionerne fra personbiler må 
nedbringes i betydelig grad. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte emissionskrav for 
fabrikanter og importører af nye biler. 
Kun en fællesskabsordning kan sikre, at 
registrerede nye biler underkastes samme 
betingelser i alle EU's medlemsstater. 
Skal det for medlemsstaterne og 
Fællesskabet fastsatte samlede mål for 
nedbringelsen af CO2 nås, er det ikke 
tilstrækkeligt blot at gribe ind i industri-
og energisektoren, men der må også 
gribes ind på transportområdet og over 
for husholdningerne. Det foreliggende 
forslag vedrører sektoren for personbiler i 
Europa. Vejtransportsektoren tegner sig 
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bekæmpelse af klimaændringerne. for det næststørste bidrag til forureningen 
med drivhusgasser i EU, og sektorens 
emissioner er stadig stigende. Hvis 
vejtransportsektorens CO2-emissioner
fortsætter med at vokse, vil det i høj grad 
undergrave andre sektorers reduktioner til 
bekæmpelse af klimaændringerne.

Or. de

Begrundelse

I henhold til denne forordning er det ikke medlemsstaterne, men fabrikanterne hhv. 
importørerne af personbiler, som skal nedbringe emissionerne. Det er ikke 
"klimapåvirkninger", der risikerer at tage til i styrke, men emissionen af drivhusgasser, 
navnlig CO2.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med vedtagelsen af fællesskabsmål for 
nye personbilers CO2-emissioner 
forebygges en fragmentering af det indre 
marked, der kunne opstå med vedtagelsen 
af uensartede foranstaltninger på 
medlemsstatsniveau. Med fællesskabsmål 
skabes der et mere sikkert grundlag for 
fabrikanternes planlægning og større 
fleksibilitet med henblik på at opfylde 
kravet om at nedbringe CO2-emissioner, 
end det ville være tilfældet med særskilte 
nationale reduktionsmål. Ved 
fastlæggelsen af emissionsnormer er det 
væsentligt at tage hensyn til deres 
indflydelse på markedet og fabrikanternes 
konkurrenceevne, de direkte og indirekte 
omkostninger, som påføres erhvervslivet, 
og de fordele, der opstår i form af 
tilskyndelse til at innovere og nedbringe 
energiforbruget.

(5) Med vedtagelsen af fællesskabsmål for 
nye personbilers CO2-emissioner 
forebygges en fragmentering af det indre 
marked, der kunne opstå med vedtagelsen 
af uensartede foranstaltninger på 
medlemsstatsniveau. Med fællesskabsmål 
skabes der et mere sikkert grundlag for 
fabrikanternes planlægning og større 
fleksibilitet med henblik på at opfylde 
kravet om at nedbringe CO2-emissioner, 
og det undgås, at særskilte nationale
reduktionsmål fører til 
konkurrenceforvridning mellem 
medlemsstaterne. En sådan 
konkurrenceforvridning ville være i klar 
modstrid med målsætningen om et fælles 
europæisk indre marked. Ved 
fastlæggelsen af emissionsnormer er det 
væsentligt at tage hensyn til deres 
indflydelse på markedet og fabrikanternes 
konkurrenceevne, de direkte og indirekte 
omkostninger, som påføres erhvervslivet, 
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og de fordele, der opstår i form af 
tilskyndelse til at innovere og nedbringe 
energiforbruget.

Or. de

Begrundelse

Kun en fælles europæisk ordning på grundlag af EF-traktatens artikel 95 kan forhindre 
konkurrenceforvridning samt national enegang og særordninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Lovrammen for gennemførelsen af de 
gennemsnitlige emissionsmål for bilparken 
af nye biler bør sikre konkurrencemæssigt 
upartiske og socialt acceptable
reduktionsmål, som er rimelige for alle 
Europas forskellige automobilfabrikanter, 
og som gør det muligt at undgå unødig
konkurrenceforvridning mellem 
automobilfabrikanterne. Lovrammen bør 
kunne forenes med det overordnede mål 
om at nå EU's Kyoto-mål og suppleres af 
mere brugsrelaterede instrumenter, f.eks. 
differentierede bil- og energiafgifter.

(11) Lovrammen for gennemførelsen af de 
gennemsnitlige emissionsmål for bilparken 
af nye biler bør sikre konkurrencemæssigt 
upartiske og socialt acceptable 
reduktionsmål, som er rimelige for alle 
Europas forskellige automobilfabrikanter, 
og som gør det muligt at undgå 
konkurrenceforvridning mellem 
automobilfabrikanterne. Lovrammen bør 
kunne forenes med det overordnede mål 
om at nå EU's Kyoto-mål og suppleres af 
mere brugsrelaterede instrumenter, f.eks. 
differentierede bil- og energiafgifter.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at lade Kommissionen definere begrebet "unødig" 
konkurrenceforvridning.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, dels fordi den 
skaber en tilfredsstillende sammenhæng 
med de nuværende emissioner, og den vil 
derfor føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og dels 
fordi der er let adgang til data om masse. 
Data for den alternative nytteparameter 
fodaftryk (akselafstand gange sporvidde) 
bør dog indsamles for at lette mere 
langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse frem til 2012, og det bør undgås at 
skabe potentielt uhensigtsmæssige 
incitamenter til at øge motorkøretøjernes 
masse for at opnå et deraf følgende 
lempeligere CO2-reduktionsmål. Den 
mulige fremtidige udvikling med hensyn 
til autonome masseforøgelser af køretøjer, 
der fremstilles af fabrikanterne og sælges 
på EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene 
for 2012. Endelig bør differentiering af 
målene tilskynde til emissionsreduktioner 
i alle bilkategorier, men dog anerkendes 
det, at der kan opnås relativt større 
reduktioner for tungere køretøjer.

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
lineært afhængig af bilernes nytte. Den 
mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, da denne kan 
måles, står i en tilfredsstillende 
sammenhæng med de nuværende 
emissioner og derfor fører til mere 
realistiske og konkurrencemæssigt 
upartiske mål.  Data for den alternative 
nytteparameter fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde) bør dog indsamles, men 
kun for at lette mere langsigtede 
evalueringer inden for rammerne af 
gennemgangen i 2014.

Or. de

Begrundelse

Formålet med den foreslåede ændring er sproglig klarhed og indholdsmæssig præcisering.  
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Den såkaldte autonome massetilvækst ville i givet fald ændre kravene lige før disses 
ikrafttræden og derved gøre det væsentligt vanskeligere at skabe planlægningssikkerhed indtil 
2015.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Sigtet med denne forordning er at 
skabe incitamenter for automobilindustrien 
til at investere i nye teknologier. 
Forordningen fremmer aktivt 
miljøinnovation og tager hensyn til den 
fremtidige teknologiske udvikling. Dermed 
forbedres det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne, og der skabes flere 
arbejdspladser af høj kvalitet.

(13) Sigtet med denne forordning er at 
skabe incitamenter for automobilindustrien 
(fabrikanter og leverandører) til at 
investere i nye teknologier. Forordningen 
må derfor udformes på en sådan måde, at 
den belønner og modregner 
drivhusgasreducerende miljøinnovationer 
og derved støtter den europæiske 
automobilindustris og leverandørernes 
førerposition på markedet samt tager 
tilstrækkeligt hensyn til den fremtidige 
teknologiske udvikling. Dette fremmer det 
europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 
varigt og sikrer arbejdspladser af høj 
kvalitet inden for Den Europæiske Union.

Or. de

Begrundelse

Det foreliggende forslag til forordning indskrænker modregningen af miljøinnovationer til 
kun at dække dem, der fuldt opfylder kravene i henhold til de gældende afprøvningsmetoder. 
Begrænsningen til kun 5 g CO2/km, hhv. 10 g CO2/km ved brug af biobrændstoffer, gennem 
de under et betegnede "supplerende foranstaltninger" er ikke tilstrækkelig. Det ligger langt 
under de teknologiske og økonomiske muligheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er behov for en robust 
overholdelsesmekanisme for at sikre, at 

(19) Der er behov for en traktatsikret 
sanktionsmekanisme for at sikre, at 
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målene i denne forordning opfyldes. målene i denne forordning opfyldes.

Or. de

Begrundelse

Ved fastsættelsen af sanktionerne skal der tages hensyn til samtlige omstændigheder, og 
anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 95 skal respekteres.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning,
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

Fabrikantens opfyldelse af de i denne 
forordning fastsatte mål for CO2-
emissioner fra nye biler vurderes og 
kontrolleres på fællesskabsniveau
Fabrikanter, hvis gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner overstiger de 
grænser, som i denne forordning erklæres 
tilladelige, bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiften skal 
fra 2012 til 2015 fortløbende stige i 
forhold til, hvor meget CO2-værdien for 
størstedelen af de registrerede nye biler 
ligger over de tilsvarende måltal.  
Afgifterne forfalder kun, hvis de 
gennemsnitlige måltal i 2012 ikke 
overholdes af mindst en fjerdedel, i 2013 
af mindst halvdelen, i 2014 af mindst tre 
fjerdedele og i 2015 af samtlige biler i 
bilparken. Afgiften skal beregnes på en 
sådan måde, at den på den ene side udgør 
et tilstrækkeligt incitament til at overholde 
CO2-emissionsværdierne og på den anden 
side ligeledes i et vist omfang afspejler de 
gennemsnitlige omkostninger forbundet 
med at undgå CO2-emissioner, f.eks. 
udgifterne til køb af certifikater fra andre 
sektorer i EU.

Or. de
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Begrundelse

De af Kommissionen foreslåede bøder på mellem 100 og 475 Euro pr. ton CO2 ligger 
væsentligt over den tilsvarende pris for CO2-certifikater inden for EU's ordning for handel 
med emissioner. En sådan ensidig diskrimination af fabrikanter af personbiler og dermed 
disses kunder kan ikke retfærdiggøres og er økonomisk set ineffektiv. De foreslåede 
sanktioner ville svække industriens innovationsevne og må derfor sættes så langt ned, at 
incitamenterne til innovation er store nok, samtidig med at afgiften på den anden side er 
acceptabel. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Alle de vedtagne beløb for afgifter 
ved emissionsovertrædelse overføres til en 
særlig fond, der skal gå til forskning i ny 
teknologi for nedbringelse af CO2-
emissioner fra vejtransportsektoren og til 
gennemførelse af CO2-besparende 
transportsystemer.  Ved fordelingen af 
midlerne bistås Kommissionen af det i 
denne forordnings artikel 12 nedsatte 
udvalg.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at fremme teknologisk innovation overføres indtægterne fra afgiften ved 
emissionsovertrædelse til en særlig fond, der støtter forskning og udvikling af energieffektive 
teknologier og foranstaltninger til forebyggelse af CO2-emissioner fra vejtransportsektoren.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 

(25) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
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afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. Senest 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden 
tages der stilling til, om Kommissionens 
gennemførelsesbeføjelser er tilstrækkelige 
eller bør ændres.

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Den nugældende 
afprøvningsmetode dækker ikke alle de 
tekniske muligheder for reduktion af 
CO2- og andre drivhusgasemissioner. Der 
bør derfor fastlægges en procedure for 
vurderingen af reduktionspotentialet ved 
at indføre teknologiske foranstaltninger, 
som ikke dækkes eller ikke kommer 
tilstrækkeligt til udtryk (såkaldte 
miljøinnovationer) ved den i forordning 
nr. 2007/715/EF fastsatte 
afprøvningsmetode. Miljøinnovationer 
skal tages i betragtning som  
incitationsmekanisme for fabrikanterne i 
relation til deres specifikke CO2-
reduktionsmål.

Or. de

Begrundelse

Kun ved at udnytte og modregne samtlige teknologiske muligheder bliver incitamentet til 
indførelse af miljøinnovationer stort nok for fabrikanterne, leverandørerne og kunderne.  Det 
er ikke kun af hensyn til miljøet, at innovation til yderligere nedbringelse af CO2-
emissionerne fremmes, men også for at øge den europæiske automobilindustris 
konkurrencedygtighed, for at skabe arbejdspladser af høj kvalitet inden for forskning og 
energi samt yderligere teknologiske landvindinger.  
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km.

1a. Måltallet skal i 2012 være opfyldt af 
mindst en fjerdedel af bilparken, af 
halvdelen i 2013, tre fjerdedele i 2014 og 
af hele bilparken i 2015. For at nå 
måltallet på 120 g CO2/km for hele 
bilparken af nye biler i 2015 er det 
nødvendigt at forbedre 
bilmotorteknologien tilsvarende for at nå 
en gennemsnitsværdi for CO2-emission 
fra nye personbiler på 130 g pr. kilometer. 
1b. Som led i Fællesskabets integrerede 
tilgang indføres der med denne 
forordning supplerende foranstaltninger 
svarende til mindst 10 g CO2/km.
1c. CO2-emissionsværdierne måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 2007/715 og dennes 
gennemførelsesbestemmelser. Iværksætter 
automobilfabrikanterne og 
leverandørerne herudover målbare 
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foranstaltninger, der fører til en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne, tages der hensyn 
hertil ved de i artikel 6 og bilag III 
fastsatte bilmotorteknologiske krav.

Or. de

Begrundelse

Den kraftige indskrænkning af måleresultaterne som følge af den nuværende 
afprøvningsmetode og begrænsningen af de supplerende foranstaltninger til 10 g CO2 pr. 
kørt kilometer reducerer de teknologiske muligheder og udgør ikke et incitament til effektive 
miljøinnovationer. De registrerede nye biler bør ses under ét for at kunne opnå de højst 
mulige teknologiske fremskridt. Løbende tilpasninger af afprøvningsmetoderne udgør ikke en 
effektiv løsning. I denne forbindelse skulle det være muligt at foretage modregninger i 
henhold til artikel 6 og bilag III i nærværende forordning.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Med udgangspunkt i en undersøgelse 
af situationen og en vurdering af de 
juridiske følger forelægger Kommissionen 
i 2014 forslag til mellem- og langfristede 
mål for registrerede nye biler fra 2020 og 
2025 til vedtagelse af Rådet og 
Parlamentet.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at fremme de teknologiske fremskridt inden for automobilsektoren og for at 
give bilfabrikanterne og leverandørerne langfristet planlægnings- og investeringssikkerhed 
forekommer det hensigtsmæssigt med udgangspunkt i en undersøgelse af situationen og en 
vurdering af de juridiske følger at fastsætte langfristede mål og derved fremme, henholdsvis 
gennemtvinge alternative teknologier. Disse mål bør fastsættes som led i en efterfølgende 
lovgivningsprocedure med fælles beslutningstagen.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tidligere registrering uden for 
Fællesskabet mindre end tre måneder før 
registreringen i Fællesskabet tages ikke i 
betragtning. 

2. En tidligere registrering uden for 
Fællesskabet mindre end en måned før 
registreringen i Fællesskabet tages ikke i 
betragtning.

Or. de

Begrundelse

Nyregistrering bør defineres på en sådan måde, at bestemmelserne så vidt muligt ikke kan 
omgås, og at de ikke giver anledning til konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Køretøjer til særlig anvendelse i 
henhold til artikel 3, stk. 1, litra fc, er 
undtaget fra forordningens 
anvendelsesområde. 

Or. de

Begrundelse

Antallet af sådanne biler er forholdsvis beskedent, hvilket retfærdiggør en 
undtagelsesbestemmelse med henblik på at gøre denne CO2-forordning fuldt socialt 
acceptabel.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Miljøinnovationer omfatter 
foranstaltninger iværksat af fabrikanter 
og leverandører, som bevisligt yder et 
bidrag til reduktionen af 
drivhusgasemissioner, herunder af CO2, 
men som ikke kan måles efter den i 
forordning (EF) nr. 2007/715 fastsatte 
afprøvningsmetode, og som ikke er 
lovpligtige (navnlig ikke omfattes af de i 
artikel 1 omtalte supplerende 
foranstaltninger). 

Or. de

Begrundelse

Kun ved at udnytte og modregne samtlige teknologiske muligheder bliver incitamentet til 
indførelse af miljøinnovationer stort nok for fabrikanterne, leverandørerne og kunderne.  Det 
er ikke kun af hensyn til miljøet, at innovation til yderligere nedbringelse af CO2-
emissionerne fremmes, men også for at øge den europæiske automobilindustris 
konkurrencedygtighed, for at skabe arbejdspladser af høj kvalitet inden for forskning og 
energi samt yderligere teknologiske landvindinger.  

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fb) "Superkreditter" er tilgodehavender 
for særligt CO2-effektive personbiler, hvis 
CO2-værdi ligger under 70 g/km.

Or. de

Begrundelse

Ved hjælp af disse "superkreditter" kan fabrikanterne af særligt CO2-effektive ´biler nyde 
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godt af tilsvarende store tilgodehavender. 

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fc) Ved køretøjer til særlig anvendelse 
forstås følgende motorkøretøjer i klasse 
M1:
i) køretøjer til særlig anvendelse i henhold 
til forordning (EF) nr. 2007/46 med en 
referencemasse på over 2000 kg, 
ii) køretøjer med en referencemasse på 
over 2000 kg med 7 eller flere pladser 
medregnet førersædet.  Køretøjer i klasse 
M1 G i henhold til forordning (EF) nr. 
2007/46 er undtaget herfra, 
iii) køretøjer med en referencemasse på 
over 1760 kg, som er udformet specifikt til 
erhvervsformål til befordring af 
kørestolsbrugere i overensstemmelse med 
fællesskabets politik om hjælp til 
handicappede.

Or. de

Begrundelse

Antallet af sådanne biler er forholdsvis beskedent, hvilket retfærdiggør en 
undtagelsesbestemmelse med henblik på at gøre denne CO2-forordning fuldt socialt 
acceptabel.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne forordning anses fabrikanter for 
at være sammenhørende, hvis de er 

2. I denne forordning anses flere
fabrikanter, der udgør en sammenhørende 
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sammenhørende virksomheder. Ved 
"sammenhørende virksomheder" forstås:

virksomhed, for at være en samlet 
fabrikant. Ved "sammenhørende 
virksomheder" forstås:

Or. de

Begrundelse

Denne ændring har ingen betydning for sætningens indhold, men den bliver sprogligt klarere.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For fabrikanter af personbiler med 
specifikke CO2-emissioner på under 70 
g/km indgår hver enkelt af disse 
registrerede nye biler indtil 2015 i 
beregningen af den gennemsnitlige 
specifikke CO2-emission med en faktor på 
5.

Or. de

Begrundelse

Med grænseværdien på 70 g/km og tilgodehavendets størrelse tages der behørigt hensyn til de 
øgede teknologiomkostninger ved alternative fremdriftstyper.  Faktoren på 5 er et bidrag til 
forordningens teknologiåbenhed.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En aftale om at danne en pool kan gælde 
for et eller flere kalenderår, når hver 
aftales samlede varighed ikke overstiger 
fem kalenderår, og aftalen skal indgås 
senest den 31. december i det første 

2. En aftale om at danne en pool kan gælde 
for et eller flere kalenderår, og aftalen skal 
indgås senest den 31. december i det første 
kalenderår, hvori emissionerne 
sammenlægges i poolen. Fabrikanter, der 
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kalenderår, hvori emissionerne
sammenlægges i poolen. Fabrikanter, der 
danner en pool, forelægger Kommissionen 
følgende oplysninger:

danner en pool, forelægger Kommissionen 
følgende oplysninger:

Or. de

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse dannelsen af en pool til 5 år. Denne ændring berører ikke 
det generelle gennemsnitlige reduktionsmål på 130 g/km.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanter kan indgå pool-ordninger, 
når deres aftaler er i overensstemmelse 
med traktatens artikel 81 og 82, og når 
aftalerne gør det muligt for fabrikanter, 
der anmoder om medlemskab af poolen, 
at deltage på åbne, gennemsigtige, ikke-
diskriminerende og forretningsmæssigt 
rimelige vilkår. Uden at indskrænke den 
almene gyldighed af EU's 
konkurrenceregler for sådanne pools sikrer 
alle medlemmer af en pool blandt andet, at 
der ikke deles andre data eller udveksles 
andre oplysninger inden for rammerne af 
deres pool-ordning end følgende 
oplysninger:

5. Fabrikanter kan indgå pool-ordninger, 
når deres aftaler er i overensstemmelse 
med traktatens artikel 81 og 82. Uden at 
indskrænke den almene gyldighed af EU's 
konkurrenceregler for sådanne pools sikrer 
alle medlemmer af en pool blandt andet, at 
der ikke deles andre data eller udveksles 
andre oplysninger inden for rammerne af 
deres pool-ordning end følgende 
oplysninger:

Or. de

Begrundelse

En pool-ordning, som enhver ekstern stående fabrikant på faste betingelser og uden 
forskelsbehandling vil kunne tiltræde, svarer i sidste ende til indførelsen af en lukket 
emissionshandelsordning for hele branchen.   Inden for rammerne af virksomhedernes ret til 
frit at organisere sig og under hensyntagen til EU's konkurrenceregler bør denne halve 
sætning udgå. Pool-ordninger bør kun tillades på et frivilligt grundlag uden mulighed for at 
tvinge eksterne konkurrenter til at tilslutte sig.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
hver medlemsstat oplysninger om hver ny 
personbil, som registreres på dens område, 
jf. del A i bilag II.

1. For den måned, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og for hver efterfølgende 
måned registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hver ny personbil, som 
registreres på dens område, jf. del A i bilag 
II. Disse oplysninger stilles til rådighed 
for fabrikanterne hhv. for de af 
fabrikanterne udpegede importører eller 
repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

Overvågningen og rapporteringen af de gennemsnitlige emissioner bør ske samtidig med 
forordningens ikrafttræden for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Foranstaltningerne bør derfor ikke iværksættes før 2012, finde sted på 
månedsbasis og stilles til rådighed for bilfabrikanterne, så fabrikanter og kunder får større 
indblik i opnåelsen af målene.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2011 og hvert 
efterfølgende år fastlægger medlemsstaten 
de oplysninger, der er specificeret i del B i 
bilag II, for det foregående kalenderår og 
forelægger Kommissionen disse. Data skal 
forelægges i overensstemmelse med det 
format, der er specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 31. juli 2012 og hvert 
efterfølgende halve år fastlægger 
medlemsstaten de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående halve år og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.
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Or. de

Begrundelse

Overvågningen og rapporteringen af de gennemsnitlige emissioner bør ske samtidig med 
forordningens ikrafttræden for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Foranstaltningerne bør derfor ikke iværksættes før 2012. Det er af 
planlægningsmæssige grunde vigtigt for fabrikanten rettidig at få forelagt information om de 
tilladte CO2-værdi for hvert halve år. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
rapporteret i medfør af denne artikel, og 
senest den 30. juni 2011 og hvert 
efterfølgende år foretager den følgende 
foreløbige beregning for hver fabrikant: 

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
rapporteret i medfør af denne artikel, og 
senest den 30. august 2012 og hvert 
efterfølgende halve år foretager den 
følgende foreløbige beregning for hver 
fabrikant:

Or. de

Begrundelse

Overvågningen og rapporteringen af de gennemsnitlige emissioner bør ske samtidig med 
forordningens ikrafttræden for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Foranstaltningerne bør derfor ikke iværksættes før 2012. Det er af 
planlægningsmæssige grunde vigtigt for fabrikanten rettidig at få forelagt information om de 
tilladte CO2-værdi for hvert halve år. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanterne kan inden to måneder 
efter underretningen om den foreløbige 
beregning, jf. stk. 4, underrette 

5. Fabrikanterne kan inden tre måneder 
efter underretningen om den foreløbige 
årlige beregning, jf. stk. 4, underrette 
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Kommissionen om eventuelle fejl i dataene 
med angivelse af, i hvilken medlemsstat 
fejlen efter fabrikantens mening er sket. 

Kommissionen om eventuelle fejl i dataene 
med angivelse af, i hvilken medlemsstat 
fejlen efter fabrikantens mening er sket.

Kommissionen ser nærmere på eventuelle 
underretninger fra fabrikanterne og senest 
den 30. september enten stadfæster, eller 
ændrer og stadfæster, den de foreløbige 
beregninger, jf. stk. 4.

Kommissionen ser nærmere på eventuelle 
underretninger fra fabrikanterne og senest 
den 31. juli det følgende år for det fulde 
kalenderår enten stadfæster, eller ændrer 
og stadfæster, den de foreløbige 
beregninger, jf. stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Nøjagtigheden af de af medlemsstaterne indsamlede data er af afgørende betydning for den 
præcise beregning af fabrikanternes specifikke reduktionstal. Derfor bør den periode, hvor 
fabrikanterne kan påpege uregelmæssigheder i dataene, forlænges til mindst tre måneder.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Skønner Kommissionen på grundlag af 
beregningerne i stk. 5, at en fabrikants 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner i kalenderåret 2010 eller 2011 
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål for samme år, underretter 
Kommissionen fabrikanten herom.

udgår

Or. de

Begrundelse

Overvågningen og rapporteringen af de gennemsnitlige emissioner bør ske samtidig med 
forordningens ikrafttræden for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Foranstaltningerne bør derfor ikke iværksættes før 2012.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. På anmodning af en bilfabrikant tager 
Kommissionen ved fastlæggelsen af 
fabrikantens specifikke CO2-emissioner 
hensyn til de i henhold til bilag III 
fastsatte værdier for miljøinnovationer.
Hver enkelt anmodning om modregning 
skal
i) henvise til et bestemt kalenderår
ii) nævne de konkrete foranstaltninger, 
som ønskes modregnet
iii) definere de køretøjer, som 
foranstaltninger vedrører
iv) indeholde et certifikat fra en 
uafhængig og for CO2-
emissionsspørgsmål anerkendt kompetent 
myndighed.
Kommissionen efterprøver den enkelte 
anmodning i henhold til bestemmelserne i 
bilag III.

Or. de

Begrundelse

Den kraftige indskrænkning af måleresultaterne som følge af den nugældende 
afprøvningsmetode reducerer de teknologiske muligheder og udgør ikke et incitament til 
miljøinnovationer. De registrerede nye biler bør ses under ét for at kunne opnå de højst 
mulige teknologiske fremskridt. Løbende tilpasninger af afprøvningsmetoderne udgør ikke en 
effektiv løsning. Forslaget om at modregne miljøinnovationer på betingelse af, at ansøgeren 
opfylder en række strenge betingelser, kommer således miljø- og klimabeskyttelsen til gode og 
fremmer innovationen.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen i 
henhold til artikel 1 fastsættes til:

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

a) 10 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013 

b) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og

c) 30 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014

d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

d) 40 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. de

Begrundelse

De af Kommissionen foreslåede bøder på mellem 100 og 475 Euro pr. ton CO2 ligger 
væsentligt over den tilsvarende pris for CO2-certifikater inden for EU's ordning for handel 
med emissioner. En sådan ensidig diskrimination af fabrikanterne af personbiler og dermed 
disses kunder kan ikke retfærdiggøres og er økonomisk set ineffektiv. De foreslåede bøder vil 
svække industriens innovationsevne betydeligt.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastsætter metoder til 
opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til stk. 1.

4. Kommissionen fastsætter metoder til 
opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til stk. 1, 
2 og 3.

Or. de
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Begrundelse

Det påhviler Fællesskabet at fastsætte lovgivningsmæssige sanktioner. Dette kræver dog, at 
medlemsstaterne er indforståede.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
overføres til en særlig fond, der skal gå til 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
vejtransportsektoren og til forskning i ny 
energieffektiv teknologi.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at fremme teknologisk innovation overføres indtægterne fra afgiften ved 
emissionsovertrædelse til en særlig fond, der støtter forskning og udvikling af energieffektive 
teknologier og foranstaltninger til forebyggelse af CO2-emissioner fra vejtransportsektoren.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2011 og hvert 
efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

1. Senest den 30. juni 2012 og hvert 
efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

Or. de

Begrundelse

Overvågningen og rapporteringen af de gennemsnitlige emissioner bør ske samtidig med 
forordningens ikrafttræden for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Oplysningerne bør derfor ikke offentliggøres før 2013.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. oktober 2013 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

2. I den liste, som offentliggøres i henhold 
til stk. 1, anføres det, hvorvidt fabrikanten 
har levet op til kravene i artikel 4 for så 
vidt angår det foregående kalenderår.

Or. de

Begrundelse

Begyndelsestidspunktet blev allerede fastlagt i et ændringsforslag til artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlig undtagelsesbestemmelse for 
uafhængige fabrikanter med lav 

produktionsvolumen

Særlig undtagelsesbestemmelse for 
uafhængige fabrikanter med lav 

produktionsvolumen

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske udgave)
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, 
for hvert kalenderår og  

a) er ansvarlig for færre end 5.000 nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, 
for hvert kalenderår og 

Or. de

Begrundelse

Ved at sætte antallet af registrerede nye biler til 10 000 er der risiko for, at der opstår en 
uforholdsmæssig stor konkurrenceforvridning for mindre fabrikanter, hvorfor antallet sættes 
ned til 5 000 stk.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 9 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke hører sammen med en anden 
fabrikant.

b) ikke indgår i en sammenhørende 
virksomhed.

Or. de

Begrundelse

Indholdet forandres ikke af denne ændring, men der sikres overensstemmelse med 
formuleringen af denne forordnings artikel 3.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på anmodning af 
fabrikanter af særlige modeller, for hvilke 
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antallet af registrerede nye biler årligt 
ikke overstiger 1 % af det samlede antal 
registrerede nye biler i EU, for en periode 
på højst 5 år fastsætte lavere måltal i 
henhold til bilag I, stk. 2a.

Or. de

Begrundelse

Forordningsforslaget tager ikke hensyn til den særlige situation for fabrikanter, der kun 
udbyder specifikke modeller, men som alligevel har for stor en produktion til at kunne falde 
ind under artikel 9, stk. 1a og b. Ved i henhold til bilag I, stk. 2a, at tillade en overskridelse af 
måltallet på højst 25 % forpligtes fabrikanten til at gøre en ekstra indsats for sin bilpark på 
rimelige betingelser.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan ansøges om en 
undtagelsesbestemmelse, jf. stk. 1, i en 
periode på højst fem kalenderår. En 
ansøgning, der forelægges Kommissionen, 
skal indeholde: 

2. En ansøgning, der forelægges 
Kommissionen, jf. stk. 1, litra 1, skal
indeholde:

Or. de

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse varigheden af den generelle undtagelsesbestemmelse i 
henhold til artikel 9, stk. 1a og b, til 5 år. En begrænsning ville desuden indskrænke 
planlægningssikkerheden for små fabrikanter. 
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2010 vurderer Kommissionen på 
grundlag af de data, der er rapporteret i 
medfør af beslutning nr. 1753/2000/EF, 
om der mellem 2006 og 2009 er sket en 
ændring i nye personbilers masse større 
end eller mindre end 0.

udgår

Er der sket en ændring i nye personbilers 
masse, ændres tallet for den autonome 
masseforøgelse i bilag I til gennemsnittet 
af de årlige ændringer i massen mellem 
kalenderåret 2006 til 2009.
En sådan ændring, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

En ændring af faktoren for den autonome masseforøgelse i bilag I og de deraf følgende 
ændringer af måltallene udgør en risiko for fabrikanternes planlægningssikkerhed.  Den 
resterende planlægnings- og forberedelsesperiode ville blive alt for kort. Kommissionen skal 
forelægge Parlamentet og Rådet eventuelle konsekvenser af en ændring af den gennemsnitlige 
masse for personbiler i form af et forslag til ændring af forordningen. 

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, at 
det angives på mærkning, opslag eller i 
salgsfremmende materiale af den art, der er 
omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, at 
det angives i salgsfremmende materiale af 
den art, der er omhandlet i artikel 3, 5 og 6 
i direktiv 1999/94/EF, i hvilket omfang den 
tilbudte personbils specifikke CO2-
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personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke emissionsmål 
i henhold til bilag I.

emissioner afviger fra dennes specifikke 
emissionsmål i henhold til bilag I.

Or. de

Begrundelse

Inddragelsen af al mærkning og opslag kræver en ordning inden for rammerne af den 
tilsvarende EU-forordning om mærkning, hvilket medfører en særskilt retsakt under 
proceduren med fælles beslutningstagen.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0) 

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0) 

hvor: hvor: 
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 % Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Begrundelse

En ændring af faktoren for den autonome masseforøgelse i bilag I og de deraf følgende 
ændringer af måltallene udgør en risiko for fabrikanternes planlægningssikkerhed.  Den 
resterende planlægnings- og forberedelsesperiode ville blive alt for kort. Kommissionen skal 
forelægge Parlamentet og Rådet eventuelle konsekvenser af en ændring af den gennemsnitlige 
masse for personbiler i form af et forslag til ændring af forordningen. 
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fabrikanter, som har fået bevilget 
undtagelse i henhold til artikel 9, stk. 1, 
litra 1a, må over en periode på 5 år højst 
overskride de specifikke emissionsmål 
med 25 %.

Or. de

Begrundelse

Forordningsforslaget tager ikke hensyn til den særlige situation for fabrikanter, der kun 
udbyder specifikke modeller, men som alligevel har for stor en produktion til at kunne falde 
ind under artikel 9, stk. 1a og b. En overskridelse af måltallet på højst 25 % af de specifikke 
emissionsmål forpligter fabrikanten til at gøre en ekstra indsats for sin bilpark på rimelige 
betingelser. Denne særordning skal højst gælde i 5 år.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hver ny personbil, der registreres på deres 
område:

1. For den måned, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hver efterfølgende måned
registrerer medlemsstaterne følgende 
oplysninger om hver ny personbil, der 
registreres på deres område:

Or. de

Begrundelse

Overvågningen og rapporteringen af de gennemsnitlige emissioner bør ske samtidig med 
forordningens ikrafttræden for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Foranstaltningerne bør derfor ikke iværksættes før 2012. Det er af 
planlægningsmæssige grunde vigtigt for fabrikanterne at få forelagt månedlig information om 
de tilladte CO2-værdi.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte oplysninger tages fra 
den pågældende personbils typeattest. Hvis 
der på typeattesten er specificeret både en 
mindste og største masse for en personbil, 
anvender medlemsstaterne alene den 
største masse med henblik på anvendelsen 
af denne forordning.

2. De i stk. 1 nævnte oplysninger tages fra 
den pågældende personbils typeattest. 
Certifikatet omfatter de specifikke CO2-
emissionsmål under hensyntagen til de i 
artikel 6, stk. 8a, og bilag IIa omtalte 
modregninger.  Hvis der på typeattesten er 
specificeret både en mindste og største 
masse for en personbil, anvender 
medlemsstaterne alene den største masse 
med henblik på anvendelsen af denne 
forordning.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af den ændrede ordlyd af artikel 6, stk. 8a (nyt), og bilag 
IIa.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2010, og hvert efterfølgende år fastlægger 
medlemsstaterne efter metoderne i del B 
opdelt på fabrikant:

3. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2012, og hvert efterfølgende år fastlægger 
medlemsstaterne efter metoderne i del B 
opdelt på fabrikant:

Or. de

Begrundelse

Overvågningen og rapporteringen af de gennemsnitlige emissioner bør ske samtidig med 
forordningens ikrafttræden for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Foranstaltningerne bør derfor ikke iværksættes før 2012.



PA\718284DA.doc 33/37 PE404.748v01-00

DA

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adskilt herfra anføres oplysninger om de 
køretøjer, hvis specifikke emissionsmål 
fastsattes under hensyntagen til de i 
artikel 6, stk. 8a, anførte modregninger, 
og for hvilke de tilsvarende værdier ikke 
anførtes i de tilsvarende certifikater, fordi 
der ikke var tale om foranstaltninger 
omfattende alle køretøjer af denne type. 
Oplysninger omfatter antallet af køretøjer, 
de korrigerede specifikke emissionsmål og 
køretøjets vægt.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af den ændrede ordlyd af artikel 6, stk. 8a (nyt), og bilag 
IIa.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG II
Procedure for modregning af 

miljøinnovationers emissionsreducerende 
potentiale 

1. Kommissionen indkalder et 
ekspertudvalg ("Bedømmelsesudvalget for 
miljøinnovation"), der består af 
repræsentanter for de relevante 
tjenestegrene inden for Kommissionen, og 
som træffer beslutning om ansøgningerne 
om modregning af emissionsreducerende 
potentiale i de specifikke emissionsmål. 
Udvalget kan indkalde eksterne eksperter 
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og aflægger hvert kvartal beretning om 
arbejdet i det ved artikel 8 i Rådets 
beslutning 1993/389/EØF nedsatte 
udvalg. 
2. Såfremt dette måtte være nødvendigt, 
afholder udvalget hvert kvartal høringer i 
forbindelse med anerkendelsen af 
tekniske foranstaltningers specifikke 
emissionsreducerende potentiale og 
træffer beslutning om den pågældende 
ansøgning. Der kan gøres indsigelse med 
udvalgets beslutninger.
3. For at blive modregnet i en fabrikants 
specifikke emissionsmål, skal 
foranstaltningen  
a. yde et målbart bidrag til nedbringelsen 
af drivhusgasemissionerne
b. klart kunne tilskrives CO2-
emissionerne fra en bestemt biltype eller 
et veldefineret antal biler af denne type
c. have virkninger, som ikke modsvarer 
krav til typegodkendelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 207/46 eller andre 
EU-lovgivningsmæssige krav, samt
d. bevirke en forringelse af 
drivhusgasemissionerne, som ikke slår 
igennem i afprøvningsmetoderne.
4. Ved ansøgning om modregning af 
miljøinnovationer skal fabrikanten 
fremlægge pålidelige oplysninger om 
følgende punkter:
a. Bidraget fra den pågældende 
foranstaltning til nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne (udtrykt i CO2-
ækvivalenter)
b. belæg for, at foranstaltningen ikke 
indgår som krav for typegodkendelse
c. belæg for, at foranstaltningens 
virkninger ikke eller kun i utilstrækkelig 
grad slår igennem i de for 
typegodkendelsen fremlagte forbrugs- og 
emissionsværdi
d. en redegørelse for, hvorvidt 
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foranstaltningens virkninger korrelerer 
med bilens vægt, eller om virkningen er 
den samme for alle biler uanset disses
vægt
5. Ved ansøgning om korrektur af de for 
en fabrikant fastsatte specifikke 
emissionstal for et bestemt kalenderår 
skal fabrikanten udover anerkendelsen af 
en foranstaltnings drivhusgasreducerende 
virkninger fremlægge forslag til, hvordan 
denne reduktion kan tilskrives enkelte 
biltyper eller fabrikantens bilpark som 
helhed. 
6. Det angiveligt CO2-, hhv, 
drivhusgasreducerende potentiale skal 
bekræftes af en uafhængig myndighed.  
Disse skal være
a. en pålidelig og kvalificeret institution 
på området for afprøvningskontrol
b. neutral og besidde ekspertise på 
området for automobilteknik ved 
bedømmelsen af foranstaltningerne til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner.
Som godkendt til disse opgaver anses alle 
de institutioner, som i henhold til artikel 
41 i forordning (EF) nr. 2007/46 har fået 
meddelelse herom.
7. På grundlag af de af en foranstaltning 
afledte specifikke CO2-, hhv. 
drivhusgasreduktioner skal den 
uafhængig myndigheds bekræftelse 
omfatte belæg for, at følgende punkter er 
blevet undersøgt:
a. Den pågældende foranstaltnings 
tekniske indvirkning på 
drivhusgasemissionerne (udtrykt i CO2-
ækvivalenter)
b. Pålideligheden af de af fabrikanten 
og/eller leverandøren fremlagte 
oplysninger
c. Eventuelle vekselvirkninger (herunder 
trade-offs) med andre foranstaltninger, 
der måltes ved typegodkendelsen, eller 
andre foranstaltninger, for hvilke der 
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ansøges om eller allerede er bevilget 
modregning
d. Kørselsadfærdens indvirkning på 
emissionsreduktionen, således som dette 
under realistiske forhold kan tilskrives 
foranstaltningen
e. Oplysningernes pålidelighed for så vidt 
angår de med foranstaltningen udrustede 
biltyper, antallet af registrerede biler af 
denne type og de deraf følgende 
virkninger for fabrikantens 
gennemsnitlige CO2-emission.
8. Såfremt bevillingen af modregning er 
begrænset til et kalenderår, og 
foranstaltningen ikke i mellemtiden er 
gjort obligatorisk for typegodkendelse 
eller gennem andre lovgivningsmæssige 
bestemmelser, skal der for at få bevilget 
modregning de efterfølgende år kun 
indgives oplysninger om biltype, antallet 
af registrerede biler af denne type og de 
deraf følgende virkninger for 
fabrikantens gennemsnitlige CO2-
emission.
9. Automobilleverandører kan ansøge om 
godkendelse af en foranstaltnings CO2-, 
hhv. drivhusgasreducerende potentiale, 
hvis de forelægger certifikater fra 
sagkyndige myndigheder i henhold til 
ovenstående punkt 3a-d,  punkt 4a-d og 
punkt 7a-d i nærværende bilag.
10. Henviser en fabrikant i sin ansøgning 
om modregning til reduktionspotentialet 
for en bestemt foranstaltning, som en 
leverandør allerede har fået godkendt, 
skal fabrikanten kun fremlægge belæg for 
punkt 5 og i certifikatet fra den 
sagkyndige myndighed for punkt 7e i 
nærværende bilag.

Or. de

Begrundelse

Der godkendes kun foranstaltninger, hvis målbare fordele ligger ud over de bestående krav. 
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Den tekniske bevisbyrde påhviler ansøgeren, det politiske ansvar ligger hos Kommissionen. 
Alle oplysninger skal bekræftes af sagkyndige myndigheder, som er berettiget til at foretage 
afprøvninger inden for rammerne af typegodkendelsesproceduren. Så snart en foranstaltning 
godkendes som miljøinnovation, efterprøves der årligt kun de faktorer, som kan ændre sig 
som følge af omfanget af det registrerede antal nye biler af fabrikantens forskellige biltyper.
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