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KORTFATTAD MOTIVERING

Det finns sedan 1995 en gemenskapsstrategi i EU för att minska koldioxidutsläppen från 
personbilar. Strategin bygger på följande tre huvudåtgärder: Frivilliga åtaganden från 
bilindustrin att minska koldioxidutsläppen, främjande av bränsleeffektivare bilar genom 
skatteincitament och bättre information till konsumenterna. Mellan 1995 och 2007 gjordes 
stora motortekniska framsteg som ökade bränsleeffektiviteten. Den förbättrade 
bränsleeffektiviteten har emellertid delvis uppvägts av ökad efterfrågan på större fordon. 
Koldioxidutsläpp från personbilar svarar för omkring 12 procent av de totala utsläppen i 
Europa. Runt 78 procent av persontrafiken i Europeiska unionen sker med personbil.

1. Mål för förslaget till förordning

Europeiska kommissionen avser genom detta förslag till förordning att införa ett enhetligt och 
bindande utsläppsmål för koldioxid på 130 g/km från och med 2012. Europaparlamentet 
stöder detta gemensamma mål och de allmänna mål som vägleder kommissionen. Den 
förordning som ska antas av rådet och parlamentet måste dock sträva efter att fastställa 
konkurrensneutrala, socialt rättvisa och hållbara minskningsmål som är rimliga i förhållande 
till de europeiska biltillverkarnas mångfald och till deras position i den internationella 
konkurrensen.

2. Alternativ och lutning

Det finns olika uppfattningar i synnerhet om hur minskningsmålen ska fördelas mellan mindre 
och större fordon. Europeiska tillverkare har 80 procent av marknaden för större fordon, som 
driver den tekniska utvecklingen. Avgörande är hur gränsvärdeskurvan som en funktion av 
fordonsvikten utformas. Den bästa beräkningsgrunden är det genomsnittliga utsläppsmålet för 
koldioxid för tillverkarens nybilspark relaterat till den genomsnittliga fordonsvikten.
Gränsvärdeskurvans lutning innebär att bidraget från större fordon blir betydligt högre än 
bidraget från mindre fordon.
Kommissionen föreslår att gränsvärdeskurvan ska luta med 60 procent. Europaparlamentet 
stöder detta förslag. Minskningsmålen blir då betydligt högre för större fordon än för mindre 
fordon. En lutning på 60 procent innebär ju att koldioxidutsläppen inte får öka i proportion till 
vikten, utan i genomsnitt mycket mindre än så. Då konkreta koldioxidmål fastställs är därför 
fordonsvikten (massan) en lämplig parameter som dessutom är mindre 
konkurrenssnedvridande än andra parametrar. Fordonsvikten ligger redan till grund för 
koldioxidlagstiftningen i Japan och Kina. Utvecklingen blir lätt att övervaka då informationen 
redan finns tillgänglig. Eftersom fordonstillverkarna utvecklar sina koncept på grundval av 
olika plattformar är parametern ”markyta” olämplig. Om parametern ”markyta” används 
skulle det medföra ett och samma målvärde för koldioxidutsläpp för samtliga fordonsmodeller 
som är byggda på samma plattform, oavsett hur fordonen är utrustade och vad de har för 
totalvikt. Dessutom skulle ”markyta”-principen starkt missgynna små stadsbilar med ringa 
koldioxidutsläpp.

3. Kompletterande åtgärder och det integrerade tillvägagångssättet

Gränsvärdet på 120 g koldioxid/km i det integrerade tillvägagångssättet innebär att 
koldioxidutsläppen ska minskas med 10 g/km genom kompletterande åtgärder. Hit räknas 
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lågresistenta däck, lättrullande däck, system för anpassning av däcktryck, energisnål 
luftkonditionering och växlingsindikatorer. Sammanlagt kan sådana åtgärder ge en minskning 
av koldioxidutsläppen med omkring 5 g/km. Biodrivmedel kan minska utsläppen med 
ytterligare omkring 5 g koldioxid/km. För att underlätta införandet av ny teknik och 
energisparande åtgärder är det lämpligt att klassa miljövänliga innovationer som åtgärder som 
minskar koldioxidutsläppen. Eftersom inte alla miljövänliga innovationer går att uppmäta vid 
ett provningsförfarande och det dessutom är tidskrävande och komplicerat att ändra på det 
befintliga, internationellt avstämda förfarandet, föreslår Europaparlamentet att ett ytterligare 
förfarande införs enligt artikel 6 och bilaga IIa. Vid sidan av gängse provningsförfarande kan 
då även fordons- och servicetekniska åtgärder, förarutbildning, infrastruktur för navigation, 
energisnåla strålkastare, ett bättre nyttjande av solenergi i bilar samt återvinning av spillvärme 
räknas som miljövänliga innovationer. Målet är att främja alla åtgärder som har positiva 
miljöeffekter.

4. Infasning

Att utveckla nya modeller och plattformar tar minst 5 till 8 år. Därför är det lämpligt att målet 
om 120 g koldioxid/km inte införs vid något bestämt datum utan fasas in under en 
övergångstid på flera år. Europaparlamentet föreslår därför att målet om 120 g koldioxid/km 
(inräknat kompletterande åtgärder) ska uppfyllas av en fjärdedel av tillverkarnas nya bilpark 
2012, av hälften 2013, av tre fjärdedelar 2014 och av hela den nya bilparken 2015. Denna 
flexibla modell behövs för att ge tillverkarna möjlighet att utveckla sina produkter och 
samtidigt lämna dörren öppen för alternativa lösningar.

5. Straffåtgärder

Europeiska kommissionen föreslår bötesbelopp på mellan 100 och 475 euro per ton koldioxid. 
Detta är nivåer som vida överstiger alla tänkbara priser för utsläppsrätter i industri- och 
energisektorerna. Straffåtgärderna får inte syfta till att försvaga företagens 
innovationsförmåga, utan måste sporra dem till att genomföra åtgärden, och eventuellt 
finansiera ersättningsåtgärder som sörjer för att den eftersträvade minskningen av 
koldioxidutsläppen uppnås. Detta syfte uppnås sannolikt med de föreslagna bötesbeloppen på 
mellan 10 och 40 euro per gram koldioxid och nyregistrerad personbil, vilket motsvarar en 
koldioxidkostnad på upp till 200 euro per ton. Välinformerade konsumenter och 
konkurrenstryck från andra tillverkare är hursomhelst med all säkerhet ett mycket starkare 
incitament för tillverkarna att uppnå de fastställda gränsvärdena.

6. Undantag

I kommissionens förslag ingår en rad undantag som behöver prövas enskilt. Kommissionens 
föreslagna gräns på upp till 10 000 nyregistrerade personbilar årligen i EU sänks till 
5 000 bilar. Vidare införs, under en övergångstid på 5 år, en kompletterande föreskrift för 
sådana tillverkare som har svårt att uppfylla sina minskningsmål men som svarar för högst 
1 procent av de nyregistrerade bilarna i EU.

7. Långsiktiga mål

2014 beslutar Europaparlamentet och rådet om långsiktiga mål på grundval av en utvärdering
och ett förslag från kommissionen. Det går då också att erhålla en överblick över nyutvecklad 
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teknik, exempelvis batteridrift och andra alternativa framdrivningstekniker. Då långsiktiga 
mål fastställs måste också det faktum beaktas att system för motor- och hybriddrift som 
utvecklas i dag har en ganska begränsad livslängd, eftersom nästa generation 
framdrivningsteknik utan koldioxidutsläpp eventuellt finns att tillgå redan 10 år efter att dessa 
system lanserats på marknaden. Från politiskt håll måste därför övergången till ny teknik 
lämnas öppen. Redan införandet av det genomsnittliga gränsvärdet 120 g koldioxid/km för en 
bilpark innebär att den genomsnittliga bränsleförbrukningen för bilparken måste sänkas till 
omkring 5 liter per 100 km för bensinfordon och omkring 4,5 liter per 100 km för 
dieselfordon. Jämfört med situationen i dag är detta mycket ambitiösa mål.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En av följderna av dessa åtaganden är 
att alla medlemsstater ska minska 
utsläppen från personbilar kraftigt. 
Program och åtgärder bör genomföras på 
medlemsstats- och gemenskapsnivå inom 
alla sektorer av gemenskapens ekonomi –
dvs. inte bara inom industri- och 
energisektorerna – för att åstadkomma de 
stora minskningar av utsläppen som 
krävs. Vägtransporter är den näst största 
källan till utsläpp av växthusgaser i EU, 
och utsläppen från den fortsätter att öka.
Om påverkan på klimatförändringen från 
vägtransporter fortsätter att öka, kommer 
det att i hög grad underminera de 
minskningar som görs inom andra sektorer 
för att bekämpa klimatförändringen.

(4) En av följderna av dessa åtaganden är 
att även utsläppen från personbilar måste 
minskas kraftigt. För att detta ska kunna
ske fordras utsläppsbestämmelser för 
tillverkare och importörer. Endast 
bestämmelser på gemenskapsnivå kan 
garantera att samma villkor gäller för 
samtliga nyregistrerade fordon i samtliga 
medlemsstater i Europeiska unionen. Om 
medlemsstaternas och gemenskapens 
övergripande mål att minska 
koldioxidutsläppen ska uppfyllas är det 
otillräckligt med åtgärder som enbart 
omfattar industri- och energisektorerna. De 
måste omfatta även trafiken och 
hushållen. Detta förslag avser Europas 
personbilar. Vägtransporter är den näst 
största källan till utsläpp av växthusgaser i 
EU, och utsläppen från den fortsätter att 
öka. Om koldioxidutsläppen från 
vägtransporter fortsätter att öka, kommer 
det att i hög grad underminera de 
minskningar som görs inom andra sektorer 
för att bekämpa klimatförändringen.

Or. de
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Motivering

Det är enligt denna förordning inte medlemsstaterna utan personbilstillverkare och 
importörer som ska minska utsläppen. Det är inte ”påverkan på klimatförändringen” som 
riskerar att öka, utan utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att anta 
gemenskapsmål för nya personbilar för att 
förhindra en splittring av den inre 
marknaden beroende på att 
medlemsstaterna antar olika åtgärder. I 
jämförelse med separata nationella 
minskningsmål gör gemenskapsmålen att 
tillverkarna får mer flexibilitet och ökad 
planeringssäkerhet. När utsläppsnormerna 
anges är det viktigt att beakta 
konsekvenserna för marknaden och 
tillverkarnas konkurrenskraft, de direkta 
och indirekta kostnaderna för branschen 
samt de fördelar som uppstår genom att 
innovation stimuleras och att 
energiförbrukningen minskar.

(5) Det är nödvändigt att anta 
gemenskapsmål för nya personbilar för att 
förhindra en splittring av den inre 
marknaden beroende på att 
medlemsstaterna antar olika åtgärder. 
Gemenskapsmål ger tillverkarna mer 
flexibilitet och ökad planeringssäkerhet då 
de arbetar med att uppfylla kraven på 
minskade koldioxidutsläpp. 
Gemenskapsmål förhindrar också att 
konkurrensen mellan medlemsstaterna 
snedvrids genom att varje land inför egna 
minskningsmål. En sådan snedvridning 
av konkurrensen skulle gå stick i stäv mot 
målet att skapa en enhetlig europeisk inre 
marknad. När utsläppsnormerna anges är 
det viktigt att beakta konsekvenserna för 
marknaden och tillverkarnas 
konkurrenskraft, de direkta och indirekta 
kostnaderna för branschen samt de fördelar 
som uppstår genom att innovation 
stimuleras och att energiförbrukningen 
minskar.

Or. de

Motivering

Endast en enhetlig europeisk lagstiftning som bygger på artikel 95 i EG-fördraget kan 
förhindra att konkurrensen snedvrids och att varje medlemsstat utformar sin egen 
hemmasnickrade lagstiftning.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När genomsnittsmålen sätts för nya 
bilar bör lagstiftningen utformas så att 
konkurrensneutrala, socialt rättvisa och 
hållbara minskningsmål erhålls som är 
rimliga i förhållande till de europeiska 
biltillverkarnas mångfald och så att 
obefogade konkurrenssnedvridningar 
mellan biltillverkarna undviks.
Lagstiftningen bör vara förenlig med de 
övergripande målet att uppfylla EU:s 
Kyotomål och bör kompletteras med andra 
instrument, exempelvis differentierade bil-
och energiskatter, som i högre grad är 
kopplade till användningen.

(11) När genomsnittsmålen sätts för nya 
bilar bör lagstiftningen utformas så att 
konkurrensneutrala, socialt rättvisa och 
hållbara minskningsmål erhålls som är 
rimliga i förhållande till de europeiska 
biltillverkarnas mångfald och så att 
konkurrenssnedvridningar mellan 
biltillverkarna undviks. Lagstiftningen bör 
vara förenlig med de övergripande målet 
att uppfylla EU:s Kyotomål och bör 
kompletteras med andra instrument, 
exempelvis differentierade bil- och 
energiskatter, som i högre grad är kopplade 
till användningen.

Or. de

Motivering

Det är överflödigt av Europeiska kommissionen att definiera vad som är ”befogade” 
konkurrenssnedvridningar.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Vikten
utgör den lämpligaste parametern för att 
beskriva nyttan, eftersom den ger en 
tillfredsställande korrelation med 
nuvarande utsläpp och skulle därför ge 
mer realistiska och konkurrensneutrala 
mål. Dessutom är uppgifter om vikt 
lättillgängliga. Uppgifter om alternativa 

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en linjär 
funktion av bilens vikt. Vikten utgör den 
lämpligaste parametern för att beskriva 
funktionen, eftersom uppgiften är 
lättillgänglig, ger en tillfredsställande 
korrelation med nuvarande 
koldioxidutsläpp och därför skulle ge mer 
realistiska och konkurrensneutrala mål. 
Uppgifter om den alternativa parametern 
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nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger 
hjulbasen) bör dock samlas in för att 
underlätta långsiktigare utvärderingar av 
den nyttobaserade beräkningsmetoden.
När målen fastställs bör prognoserna för 
nya bilars vikt till 2012 tas med i 
beräkningen och potentiella incitament 
för att öka fordonens vikt enbart för att 
omfattas av högre 
koldioxidutsläppsgränser bör undvikas.
Följaktligen bör eventuella kommande 
viktökningar hos fordon som säljs på 
EU-marknaden beaktas när målen för 
2012 anges. Slutligen bör differentierade 
mål uppmuntra till utsläppsminskningar 
för alla bilkategorier samtidigt som 
utsläppen kan minskas mer i fråga om 
tyngre bilar.

markyta (spårvidden gånger hjulbasen) bör 
dock också samlas in, men endast för att
underlätta långsiktigare utvärderingar inom 
ramen för 2014 års utvärdering.

Or. de

Motivering

Ändringen syftar till att göra språket klarare och innehållet mer preciserat. Så kallade
autonoma viktökningar skulle eventuellt ha kunnat förändra kraven strax före 
bestämmelsernas ikraftträdande, vilket hade försämrat planeringssäkerheten fram till 2015 
betydligt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den här förordningen syftar till att 
skapa incitament för bilindustrin att 
investera i ny teknik. Den gynnar aktivt 
miljövänlig innovation och beaktar den 
kommande tekniska utvecklingen. På så 
sätt främjas EU-industrins konkurrenskraft 
och det skapas fler högkvalificerade 
arbetstillfällen.

(13) Den här förordningen syftar till att 
skapa incitament för bilindustrin 
(biltillverkare och underleverantörer) att 
investera i ny teknik. Förordningen måste 
därför utformas så att den belönar och 
inräknar miljövänlig innovation som 
minskar utsläppen av växthusgaser. 
Härigenom bidrar förordningen till att 
göra Europas biltillverkare och 
underleverantörer marknadsledande och 
beaktar den kommande tekniska
utvecklingen i tillräcklig omfattning. Detta 
främjar på ett hållbart sätt EU-industrins 
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konkurrenskraft och tryggas
högkvalificerade arbetstillfällen i 
Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

Enligt förslaget till förordning blir enbart sådana miljövänliga innovationer som helt och 
hållet går att mäta vid nu gällande provningsförfaranden inräkningsbara. 
Schablonbegränsningen för inräkning av ”kompletterande åtgärder” till maximalt 5 g 
koldioxid/km (respektive 10 g koldioxid/km då biodrivmedel medräknas) är otillräcklig. 
Förslaget beaktar därmed inte på långa vägar de tekniska och ekonomiska möjligheter som 
finns. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett stabilt system för efterlevnad är 
nödvändigt för att målen i den här 
förordningen ska uppnås.

(19) Ett med fördraget överensstämmande 
system för straffåtgärder är nödvändigt för 
att målen i den här förordningen ska 
uppnås.

Or. de

Motivering

Då straffåtgärder beslutas ska hänsyn tas till samtliga omständigheter med beaktande av 
artikel 95 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen 
om koldioxidutsläpp för nya bilar i den 
här förordningen bedöms och kontrolleras
på gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen ska betala böter för extra 
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och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att 
skapa ett tillräckligt incitament för att 
vidta åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för 
teknisk utveckling. Böterna bör anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
budget.

utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Bötesbeloppen ökas 
kontinuerligt från 2012 till 2015. 
Storleken avgörs av hur mycket 
koldioxidvärdena för den relevanta 
andelen av de nyregistrerade bilarna 
överskrider respektive mål. Böter uttas 
endast om det genomsnittliga målet för 
2012 inte uppfylls av minst en fjärdedel av 
bilparken, målet för 2013 av minst halva 
bilparken, målet för 2014 av minst tre 
fjärdedelar av bilparken och målet för 
2015 av hela bilparken. Bötesbelopp ska 
fastställas så att de å ena sidan utgör ett 
incitament att uppfylla gränsvärdena för 
koldioxidutsläpp, å andra sidan är 
någorlunda i paritet med de 
genomsnittliga kostnaderna för att 
undvika utsläpp respektive priserna på 
utsläppsrätter i andra sektorer i 
Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

Kommissionen föreslår bötesbelopp på mellan 100 och 475 euro per ton koldioxid. Detta 
överstiger betydligt priset för jämförbara utsläppsrätter för koldioxid enligt systemet för 
handel med utsläppsrätter i EU. Det är varken rättvist eller ekonomiskt effektivt att på detta 
sätt ensidigt missgynna personbilstillverkarna och deras kunder. De föreslagna 
straffåtgärderna skulle slå mot företagens innovationsförmåga. Därför måste de minskas till 
en nivå som å ena sidan är tillräckligt hög för att stimulera till innovation, men å andra sidan 
är rimlig.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Intäkter från bötesuttag för
överskridna utsläppsgränser bör i sin 
helhet tillfalla en särskild fond för 
utveckling av ny teknik för att sänka 
koldioxidutsläppen i vägtrafiken och för 
genomförande av trafiksystem som 
minskar utsläppen av koldioxid. Vid 
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tilldelningen av dessa medel stöds 
Europeiska kommissionen av den 
kommitté som inrättas enligt artikel 12 i 
denna förordning.

Or. de

Motivering

För att främja teknisk innovation bör intäkter från bötesuttag för överskridna utsläppsgränser 
tillfalla en särskild stödfond för forskning och utveckling rörande energisnål teknik och 
åtgärder för att begränsa koldioxidutsläppen i vägtrafiken.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

(25) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter2. Senast 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande sker en utvärdering av om 
kommissionens 
genomförandebefogenheter är tillräckliga 
eller behöver förändras.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) I det befintliga 

                                               
1EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
2EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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provningsförfarandet uppmäts inte alla 
tekniska möjligheter till minskning av 
utsläppen av koldioxid och andra 
växthusgaser. Därför bör en 
värderingsprocess utformas som tar 
hänsyn till den potentiella 
utsläppsminskning som kan ske genom 
införande av olika tekniska åtgärder som 
inte omfattas av provningsförfarandet 
enligt förordning (EG) nr 2007/715, eller 
som därvid inte tillräckligt beaktas 
(”miljövänliga innovationer”). Som 
incitament för tillverkarna bör effekten av 
miljövänliga innovationer inräknas då de 
specifika minskningsmålen för 
koldioxidutsläppen fastställs.

Or. de

Motivering

Bara om samtliga tekniska möjligheter utnyttjas och inräknas blir incitamentet för tillverkare, 
underleverantörer och konsumenter att införa miljövänliga innovationer tillräckligt stort. Att 
främja innovation för att minska koldioxidutsläppen ytterligare gagnar inte bara miljön, utan 
ökar också de europeiska biltillverkarnas konkurrenskraft, skapar fler högkvalificerade 
arbeten inom FoU och främjar den allmänna tekniska utvecklingen. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 

1. Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar.
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tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 
10 g koldioxid/km.

1a. Målet ska uppnås av minst en 
fjärdedel av bilparken 2012, minst halva 
bilparken 2013, minst tre fjärdedelar av 
bilparken 2014 och av hela bilparken 
2015. För att hela den nya bilparken ska 
kunna uppfylla målet om 
120 g koldioxid/km 2015 krävs det 
fordonstekniska förbättringar som ger ett 
genomsnittsvärde för utsläppen från nya
personbilar på 130 g koldioxid/km.
1b. Inom ramen för gemenskapens 
samordnade strategi införs genom denna 
förordning kompletterande åtgärder som
ger en utsläppsminskning på minst
10 g koldioxid/km.
1c. Värdena för koldioxidutsläpp uppmäts 
i enlighet med förordning (EG) 
nr 2007/715 och dess 
genomförandeåtgärder. Om biltillverkare 
eller deras underleverantörer genomför 
kompletterande åtgärder som bevisligen 
minskar utsläppen av växthusgaser 
ytterligare kommer detta att beaktas enligt 
artikel 6 och bilaga III då de 
fordonstekniska kraven fastställs. 

Or. de

Motivering

Utrymmet för teknisk utveckling minskar och incitamenten till effektiv miljövänlig innovation
försvinner om man håller sig strikt till resultat som uppmäts i det befintliga 
provningsförfarandet och begränsar effekten från kompletterande åtgärder till högst 10 g
koldioxid/km. Nyregistrerade fordon bör helhetsbedömas och kunna uppnå de optimala 
värden som den tekniska utvecklingen medger. Att fortlöpande ändra provningsförfarandet är 
inte någon effektiv lösning. Därför är det lämpligt med en inräkning enligt artikel 6 och 
bilaga III till denna förordning.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. På grundval av en utvärdering och en 
bedömning av de rättsliga 
konsekvenserna ska kommissionen 2014 
föreslå mål på medellång och lång sikt för 
fordon som nyregistreras från och med 
2020 och 2025 och förelägga rådet och 
parlamentet detta förslag för 
beslutsfattande.

Or. de

Motivering

För att främja den tekniska utvecklingen i bilbranschen och ge biltillverkare och 
underleverantörer en långsiktig planerings- och investeringssäkerhet är det lämpligt att på 
grundval av en detaljerad utvärdering och ingående bedömning av de rättsliga 
konsekvenserna fastställa långsiktiga mål. Detta gagnar utvecklingen och införandet av 
alternativ teknik. Målen fastställs sedan utan dröjsmål inom ramen för ett 
lagstiftningsförfarande inom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen mindre än tre månader före 
registrering i gemenskapen ska inte 
beaktas.

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen mindre än en månad före 
registrering i gemenskapen ska inte 
beaktas.

Or. de

Motivering

Nyregistreringar bör definieras på ett sätt som minimerar risken för att bestämmelserna 
kringgås och konkurrensen snedvrids.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning omfattar inte 
fordon med särskilda sociala ändamål 
enligt artikel 3.1 fc.

Or. de

Motivering

Fordonen i denna kategori är relativt få. I dessa koldioxidföreskrifter måste det tas hänsyn till 
sociala förhållanden, och därför är ett undantag motiverat.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) miljövänliga innovationer: åtgärder 
som vidtas av biltillverkare och 
underleverantörer, som bevisligen bidrar 
till att mätbart minska utsläppen av 
växthusgaser (särskilt koldioxid), som inte 
helt och hållet uppmäts i 
provningsförfaranden enligt förordning
(EG) nr 2007/715 och som inte är 
obligatoriska enligt lag (och som i 
synnerhet inte utgör sådana 
kompletterande åtgärder som åsyftas i 
artikel 1).

Or. de

Motivering

Bara om samtliga tekniska möjligheter utnyttjas och inräknas blir incitamentet för tillverkare, 
underleverantörer och konsumenter att införa miljövänliga innovationer tillräckligt stort. Att 
främja innovation för att minska koldioxidutsläppen utöver vad som anges för de
kompletterande åtgärderna i artikel 1 gagnar inte bara miljön, utan främjar också forskning 
och utveckling i Europa, ökar de europeiska biltillverkarnas konkurrenskraft, skapar fler 
högkvalificerade arbeten och främjar den allmänna tekniska utvecklingen. 
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) superkrediteringar: gottskrivningar 
för särskilt koldioxideffektiva personbilar 
som släpper ut mindre än 
70 g koldioxid/km.

Or. de

Motivering

Tillverkare som erbjuder särskilt koldioxideffektiva fordon kan genom dessa 
”superkrediteringar” erhålla motsvarande gottskrivningar.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) fordon med särskilda sociala 
ändamål: följande fordon i kategori M1:
i) Fordon med särskilda ändamål enligt 
direktiv 2007/46/EG som har en 
referensvikt som överstiger 2 000 kg.
ii) Fordon med en referensvikt som 
överstiger 2 000 kg och som är avsedda 
för transport av minst sju personer 
inklusive föraren. Hit räknas ej fordon i 
kategori M1G enligt direktiv 2007/46/EG.
iii) Fordon med en referensvikt som 
överstiger 1 760 kg, som tillverkas 
uteslutande för kommersiell användning 
och som i överensstämmelse med 
gemenskapens politik gynnar 
funktionshindrade genom att vara 
rullstolsvänliga.

Or. de
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Motivering

Fordonen i denna kategori är relativt få. I dessa koldioxidföreskrifter måste det tas hänsyn till
sociala förhållanden, och därför är ett undantag motiverat.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 –stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av den här förordningen 
ska tillverkare anses vara anslutna till 
varandra om de är anslutna företag. Med 
anslutna företag avses följande:

2. Vid tillämpning av den här förordningen 
ska flera tillverkare som är anslutna till 
varandra anses utgöra en tillverkare. Med 
anslutna företag avses följande:

Or. de

Motivering

Genom ändringen införs en klarare formulering utan att förändra punktens innebörd.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Då det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet beräknas för 
tillverkare som tillverkar personbilar med 
specifika koldioxidutsläpp som 
understiger 70 g/km, multipliceras antalet 
nyregistrerade fordon med fem till och 
med 2015.

Or. de

Motivering

Gränsvärdet 70 g koldioxid/km och multiplikationsfaktorns storlek är ett lämpligt sätt att 
beakta att alternativa framdrivningstekniker och bränslen är förknippade med högre 
teknikkostnader. Faktorn fem bidrar till att göra förordningen öppen för olika tekniker.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett avtal om att bilda en pool kan 
omfatta ett eller flera kalenderår under 
förutsättning att den sammanlagda 
varaktigheten för varje avtal är högst fem 
kalenderår; avtalet måste ingås senast
den 31 december det första kalenderåret för 
poolverksamheten. Tillverkare som bildar 
en gemensam pool ska skicka följande 
information till kommissionen:

2. Ett avtal om att bilda en pool kan 
omfatta ett eller flera kalenderår; avtalet 
måste ingås senast den 31 december det 
första kalenderåret för poolverksamheten.
Tillverkare som bildar en gemensam pool 
ska skicka följande information till 
kommissionen:

Or. de

Motivering

Det finns inget argument för att begränsa poolbildningen till 5 år. Denna ändring påverkar 
dessutom inte det allmänna genomsnittliga minskningsmålet om 130 g/km.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkare kan gå ihop i pooler under 
förutsättning att deras avtal 
överensstämmer med artiklarna 81 och 82 i 
fördraget och att de tillåter att andra 
tillverkare som vill delta i poolen får göra 
det på ett öppet, transparent och icke-
diskriminerande sätt på kommersiellt 
rimliga villkor. Utan att begränsa den 
allmänna tillämpligheten för EU:s 
konkurrensregler till sådana pooler, ska 
samtliga medlemmar i en pool särskilt 
ansvara för att ingen uppgiftsdelning eller 
informationsspridning sker inom ramen för 
deras poolarrangemang, dock med 
undantag för:

5. Tillverkare kan gå ihop i pooler under 
förutsättning att deras avtal 
överensstämmer med artiklarna 81 och 82 i 
fördraget. Utan att begränsa den allmänna 
tillämpligheten för EU:s konkurrensregler 
till sådana pooler, ska samtliga medlemmar 
i en pool särskilt ansvara för att ingen 
uppgiftsdelning eller informationsspridning 
sker inom ramen för deras 
poolarrangemang, dock med undantag för:

Or. de
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Motivering

En poolbildning där alla utomstående tillverkare på ett icke-diskriminerande sätt får delta 
enligt överenskomna villkor skulle utmynna i att branschen skapar sig ett eget, slutet system 
för utsläppshandel. Med hänsyn till företagens frihet att utforma sin egen verksamhet och till 
konkurrenslagstiftningen i EU bör denna formulering därför utgå. Uppgörelser om att ingå i 
pooler får endast tillåtas på grundval av frivilliga avtal. Utomstående konkurrenter ska inte 
kunna tvinga sig till ett tillträde.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar den 1 januari 2010
och varje efterföljande år ska varje 
medlemsstat för varje ny personbil som 
registreras på dess territorium registrera
information i enlighet med del A i 
bilaga II.

1. För den månad som börjar 
den 1 januari 2012 och varje efterföljande 
månad ska varje medlemsstat för varje ny 
personbil som registreras på dess 
territorium registrera information i enlighet 
med del A i bilaga II. Tillverkarna får ta 
del av informationen. I de enskilda 
medlemsstaterna får importörer och 
agenter som tillverkarna utsett ta del av 
informationen.

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering av genomsnittliga utsläpp inledas samtidigt som lagstiftningen träder i kraft. 
Åtgärderna bör därför inte genomföras före 2012. För att sporra tillverkare och konsumenter 
att uppnå målen bör rapportering ske på månadsbasis och fordonstillverkarna få tillgång till 
informationen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senaste den 28 februari 2011 och varje 
efterföljande år ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 

2. Senast den 31 juli 2012 och varje 
efterföljande halvår ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
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med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

med avseende på föregående halvår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering av genomsnittliga utsläpp inledas samtidigt som lagstiftningen träder i kraft. 
Åtgärderna bör därför inte genomföras före 2012. För att slå vakt om tillverkarnas 
planeringssäkerhet krävs information i god tid och på halvårsbasis om de tillåtna 
koldioxidvärdena.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
den här artikeln och senast 
den 30 juni 2011 och varje efterföljande år
för varje tillverkare göra en preliminär 
beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
den här artikeln och senast 
den 30 augusti 2012 och varje 
efterföljande halvår för varje tillverkare 
göra en preliminär beräkning av följande:

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering av genomsnittliga utsläpp inledas samtidigt som lagstiftningen träder i kraft. 
Åtgärderna bör därför inte genomföras före 2012. För att slå vakt om tillverkarnas 
planeringssäkerhet krävs information i god tid och på halvårsbasis om de tillåtna 
koldioxidvärdena.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkare får inom två månader efter 
att de meddelats den preliminära 

5. Tillverkare får inom tre månader efter 
att de meddelats den preliminära årliga 



PA\718284SV.doc 21/35 PE404.748v01-00

SV

beräkningen enligt punkt 4 underrätta
kommissionen om eventuella oriktigheter i 
uppgifterna, med angivande av i vilken 
medlemsstat den anser att oriktigheterna 
har uppstått.

beräkningen enligt punkt 4 underrätta
kommissionen om eventuella oriktigheter i 
uppgifterna, med angivande av i vilken 
medlemsstat den anser att oriktigheterna 
har uppstått.

Kommissionen ska beakta alla synpunkter 
från tillverkare och senast 
den 30 september bekräfta, eller ändra och 
bekräfta de preliminära beräkningarna 
enligt punkt 4.

Kommissionen ska beakta alla synpunkter 
från tillverkare och senast den 31 mars
påföljande år bekräfta, eller ändra och 
bekräfta, de preliminära beräkningarna för 
hela kalenderåret enligt punkt 4.

Or. de

Motivering

När de specifika minskningsmålen för varje tillverkare beräknas är det avgörande att den av 
medlemsstaterna inhämtade informationen är tillförlitlig. Den tid som tillverkarna har på sig 
för att påpeka avvikelser i informationsunderlaget bör därför förlängas till minst tre 
månader.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 med 
avseende på kalenderåret 2010 eller 2011, 
anser att tillverkarens genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under det året 
överskred dennes specifika utsläppsmål 
för samma år ska kommissionen 
underrätta tillverkaren om detta.

utgår

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering av genomsnittliga utsläpp inledas samtidigt som lagstiftningen träder i kraft. 
Åtgärderna bör därför inte genomföras före 2012.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. På begäran av fordonstillverkaren 
inräknar kommissionen de värden som 
uppmätts för miljövänliga innovationer i 
enlighet med bilaga III då den fastställer 
tillverkarens specifika koldioxidutsläpp.
För varje ansökan om inräkning gäller 
följande:
i) Ansökan ska avse ett bestämt 
kalenderår.
ii) Ansökan ska ange den konkreta åtgärd 
som avses.
iii) Ansökan ska fastställa vilka fordon 
som avses.
iv) Till ansökan ska bifogas ett intyg från 
ett oberoende organ som är godkänt för 
att handlägga ärenden som rör 
koldioxidutsläpp.
Varje ansökan prövas av kommissionen i 
enlighet med bilaga III.

Or. de

Motivering

Utrymmet för teknisk utveckling minskar och incitamenten till miljövänlig innovation
försvinner om man strikt håller sig till resultat som uppmäts i det befintliga 
provningsförfarandet. Nyregistrerade fordon bör helhetsbedömas och kunna uppnå de 
optimala värden som den tekniska utvecklingen medger. Att fortlöpande ändra 
provningsförfarandet är inte någon effektiv lösning. Förslaget att inräkna miljövänliga 
innovationer, förutsatt att sökanden uppfyller ett antal strikta villkor, gagnar därför miljö-
och klimatskyddet och stimulerar till innovation.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp enligt artikel 1 
ska vara

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

(a) 10 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

(b) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och

(c) 30 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och

(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

(d) 40 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. de

Motivering

Kommissionen föreslår bötesbelopp på mellan 100 och 475 euro per ton koldioxid. Detta 
överstiger betydligt priset för jämförbara utsläppsrätter för koldioxid enligt systemet för 
handel med utsläppsrätter i Europeiska unionen. Det är varken rättvist eller ekonomiskt 
effektivt att på detta sätt ensidigt missgynna personbilstillverkarna och deras kunder. De 
föreslagna straffåtgärderna skulle slå hårt mot branschens innovationsförmåga. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska fastställa metoderna 
för uttag av böterna för extra utsläpp enligt 
punkt 1.

4. Kommissionen ska fastställa metoderna 
för uttag av böterna för extra utsläpp enligt 
punkterna 1, 2 och 3.

Or. de

Motivering

Gemenskapen får lagstifta om straffåtgärder, men endast om medlemsstaterna ger sitt bifall.



PE404.748v01-00 24/35 PA\718284SV.doc

SV

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Böterna för extra utsläpp ska anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

5. Böterna för extra utsläpp ska tillfalla en 
fond, vars intäkter ska användas för att 
minska koldioxidutsläppen i vägtrafiken 
och för att främja forskning om ny, 
energisnål teknik.

Or. de

Motivering

För att främja teknisk innovation bör eventuella bötesintäkter tillfalla en särskild fond som 
främjar forskning och utveckling av energisnål teknik och åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen i vägtrafiken.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2011 och varje 
efterföljande år ska kommissionen 
offentliggöra en förteckning i vilken det för 
varje tillverkare anges följande:

1. Senast den 30 juni 2013 och varje 
efterföljande år ska kommissionen 
offentliggöra en förteckning i vilken det för 
varje tillverkare anges följande:

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör uppgifter om 
enskilda tillverkare offentliggöras först då lagstiftningen träder i kraft. Informationen bör 
därför inte offentliggöras före 2013.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 31 oktober 2013 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

Or. de

Motivering

Startdatumet har redan fastställts genom ändringen i artikel 8.1.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specialistundantag för oberoende små 
tillverkare

Undantag för oberoende tillverkare med 
litet antal nyregistrerade personbilar

Or. de

Motivering

Ingen formulering i artikel 9 begränsar undantaget till att vara ett ”specialistundantag” för 
”små tillverkare”.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår.

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
5 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår.
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Or. de

Motivering

Minskningen till 5 000 bilar motiveras av att det föreslagna antalet 10 000 nyregistrerade
personbilar kan leda till orimliga snedvridningar av konkurrensen.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillverkaren är inte ansluten till en 
annan tillverkare.

(b) Tillverkaren ingår inte i ett anslutet 
företag.

Or. de

Motivering

Ändringen påverkar inte punktens innebörd, men den nya lydelsen överensstämmer bättre 
med formuleringen i artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillverkare av specifika modeller vars 
andel av de sammanlagda 
nyregistreringarna av personbilar i EU
uppgår till maximalt 1 procent får 
kommissionen enligt bilaga I punkt 2a 
medge ett högre mål under högst fem år 
om tillverkaren ansöker om detta.

Or. de

Motivering

I förslaget till förordning tas inte hänsyn till den speciella situationen för tillverkare som 
enbart säljer specifika modeller, men som är för stora för att omfattas av undantag enligt
artikel 9.1a–b. Ett överskridande av det specifika målet med maximalt 25 procent enligt 
bilaga I punkt 2a ger dessa tillverkare rättvisa förutsättningar samtidigt som de tvingas vidta 
mer omfattande åtgärder än tillverkare av hela modellprogram. 
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En ansökan om undantag enligt punkt 1
gäller i högst fem år. Den ska göras till 
kommissionen och innehålla följande:

2. En ansökan om undantag enligt 
punkt 1.1 ska göras till kommissionen och 
innehålla följande:

Or. de

Motivering

Det finns inget argument för att begränsa det allmänna undantaget i artikel 9.1a–b till 5 år. 
En sådan begränsning skulle dessutom starkt försämra planeringssäkerheten för små 
tillverkare.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska 2010, med uppgifter
som rapporterats enligt 
beslut 1753/2000/EG som underlag, 
uppskatta om vikten för nya personbilar 
under perioden 2006–2009 ändrats med 
mer eller mindre än 0.

utgår

Om vikten för nya personbilar ändrats, 
ska uppgiften om ökningen av vikt i 
bilaga I ändras till genomsnittet för den 
årliga förändringen i vikt från 
kalenderåret 2006 till 2009.
En sådan ändring, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 12.3.

Or. de
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Motivering

En ändring av faktorn för autonom viktökning i bilaga I, och åtföljande förändring av 
målvärdena, skulle gå ut över tillverkarnas planeringssäkerhet och ge dem en alldeles för 
kort återstående tid för att planera och förbereda tillverkningen. Om en ändring av 
personbilarnas genomsnittsvikt föranleder slutsatser från kommissionens sida, bör 
kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av förordningen inför parlamentet och rådet. 

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentinformation
Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på
märkning, affischer eller reklammaterial 
enligt artiklarna 3, 5 och 6 i 
direktiv 1999/94/EG anges i vilken 
utsträckning det officiella specifika 
koldioxidutsläppet för den personbil som 
utbjuds till försäljning skiljer sig från det 
specifika koldioxidutsläppsmålet för den 
personbilen enligt bilaga I

Konsumentinformation
Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på allt 
reklam- och informationsmaterial enligt 
artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG 
anges i vilken utsträckning det officiella 
specifika koldioxidutsläppet för den 
personbil som utbjuds till försäljning 
skiljer sig från det specifika 
koldioxidutsläppsmålet för den personbilen 
enligt bilaga I

Or. de

Motivering

Om märkning och reklamaffischer ska omfattas krävs lagstiftning inom ramen för 
Europeiska unionens respektive märkningsbestämmelser. Detta bör i så fall bli föremål för ett 
separat lagstiftningsinitiativ i medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
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följande formel:

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0) 

där 
M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6

den autonoma viktökningen = 0 %
a = 0,0457

följande formel:

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0) 

där 
M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = 1289,0
den autonoma viktökningen = 0 %

a = 0,0457

Or. de

Motivering

En ändring av faktorn för autonom viktökning i bilaga I, och åtföljande förändring av 
målvärdena, skulle gå ut över tillverkarnas planeringssäkerhet och ge dem en alldeles för 
kort återstående tid för planering och tillverkning. Om en ändring av personbilarnas 
genomsnittsvikt föranleder slutsatser från kommissionens sida, bör kommissionen lägga fram 
ett förslag till ändring av förordningen inför parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillverkare som beviljats ett undantag 
enligt artikel 9.1.1a får överskrida de 
specifika utsläppsmålen med högst 
25 procent under längst fem år.

Or. de

Motivering

I förslaget till förordning tas inte hänsyn till den speciella situationen för tillverkare som 
enbart säljer specifika modeller, men som är för stora för att omfattas av undantag enligt 
artikel 9.1a–b. Ett överskridande av det specifika målet med maximalt 25 procent ger dessa 
tillverkare rättvisa förutsättningar samtidigt som de tvingas vidta mer omfattande åtgärder än 
tillverkare av hela modellprogram. Undantaget bör gälla i som längst 5 år.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar 
den 1 januari 2010 och varje därpå 
följande år ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje ny personbil 
som registreras på deras territorium:

1. För den månad som börjar 
den 1 januari 2012 och varje därpå 
följande månad ska medlemsstaterna 
registrera följande uppgifter för varje ny 
personbil som registreras på deras 
territorium:

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering av genomsnittliga utsläpp inledas samtidigt som lagstiftningen träder i kraft.
Genomförandet av åtgärderna bör därför inte ske före 2012. För att slå vakt om tillverkarnas 
planeringssäkerhet erfordras uppgifter på månadsbasis om nya personbilar och 
övervakningen av koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska hämtas från 
den berörda nya personbilens 
överensstämmelseintyg. Om 
överensstämmelseintyget innehåller både 
maximal och minimal vikt för den berörda 
personbilen ska medlemsstaten endast 
använda maximisiffran för de syften som 
avses i denna förordning.

2. Uppgifterna i punkt 1 ska hämtas från 
den berörda nya personbilens 
överensstämmelseintyg. I intyget anges de 
specifika koldioxidutsläppen efter sådan 
inräkning som avses i artikel 6.8a och 
bilaga IIa. Om överensstämmelseintyget 
innehåller både maximal och minimal vikt 
för den berörda personbilen ska 
medlemsstaten endast använda 
maximisiffran för de syften som avses i 
denna förordning.

Or. de

Motivering

Denna ändring följer av de ändringar som berör artikel 6.8a (ny) och bilaga IIa.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För det år som börjar den 1 januari 2010 
och varje därpå följande år ska 
medlemsstaterna för varje enskild 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som beskrivs i del B:

3. För det år som börjar den 1 januari 2012
och varje därpå följande år ska 
medlemsstaterna för varje enskild 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som beskrivs i del B:

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering av genomsnittliga utsläpp inledas samtidigt som lagstiftningen träder i kraft. 
Genomförandet av åtgärderna bör därför inte ske före 2012. 

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordon vars specifika utsläpp fastställts 
med inräkning enligt artikel 6.8a, men 
där respektive värden inte angetts i 
respektive intyg då det rör sig om åtgärder 
som inte omfattar samtliga fordon av 
denna typ, ska anges separat. Antalet
fordon, de korrigerade specifika utsläppen 
och fordonsvikten ska anges.

Or. de

Motivering

Denna ändring följer av de ändringar som berör artikel 6.8a (ny) och bilaga IIa.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIA
Förfarande för inräkning av potentiella
utsläppsminskningar från miljövänliga 

innovationer
1. Kommissionen utser en expertkommitté
(”bedömningskommittén för miljövänlig 
innovation”), som består av företrädare 
för relevanta kommissionsorgan och
beslutar om ansökningar om inräkning av 
potentiella utsläppsminskningar från 
miljövänliga innovationer vid beräkning 
av tillverkares specifika koldioxidutsläpp.
Kommittén kan inhämta synpunkter från 
utomstående sakkunniga och rapporterar 
varje kvartal till den kommitté som 
inrättats genom artikel 8 i 
beslut 93/389/EEG.
2. Inom ramen för sin handläggning av 
ansökningar om inräkning av specifika 
potentiella utsläppsminskningar 
genomför kommittén varje kvartal 
utfrågningar i erforderlig omfattning och 
fattar beslut i dessa ärenden. Kommitténs 
beslut kan överklagas.
3. Åtgärder som får inräknas då en 
tillverkares specifika utsläppsmål 
fastställs ska uppfylla följande villkor:
a. De ska mätbart bidra till att minska 
utsläppen av växthusgaser.
b. De ska vara uppenbart hänförliga till 
koldioxidutsläpp från en enskild 
fordonstyp, eller ett visst antal enskilda 
fordon av denna typ.
c. De ska inte utgöra förutsättningar för 
ett typgodkännande enligt 
direktiv 2007/46/EG eller vara 
obligatoriska enligt något annat, av EU 
lagstadgat krav.
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d. De ska minska utsläppen av 
växthusgaser på sätt som inte uppmäts vid 
provningsförfarandet.
4. Då fordonstillverkare ansöker om 
inräkning av miljövänliga innovationer
ska de tillhandahålla tillförlitliga 
uppgifter om följande:
a. Den minskning av utsläppen av 
växthusgaser som åtgärden resulterar i
(uttryckt som koldioxidekvivalenter).
b. Bevis för att åtgärden inte är en 
förutsättning för typgodkännande.
c. Bevis för att man, vid de mätningar av 
bränsleförbrukning och utsläpp som 
genomförs under typgodkännandet, inte 
underlåtit att uppmäta åtgärdens effekter 
eller uppmätt dem felaktigt.
d. En redogörelse för det eventuella 
sambandet mellan åtgärdens effekter och 
fordonsvikten, eller för om effekterna är 
identiska i samtliga fordon oavsett vikt.
5. Då en tillverkare ansöker om rättelse av 
sitt specifika utsläppsmål för ett givet 
kalenderår, ska tillverkaren dels ange de 
godkända utsläppsminskningar av 
växthusgaser som en åtgärd medför, dels 
föreslå hur minskningen bör fördelas på 
tillverkarens enskilda fordonstyper eller 
hela tillverkarens bilpark.
6. Den påstådda potentiella minskningen 
av utsläppen av koldioxid och 
växthusgaser ska bestyrkas av ett 
oberoende organ. Detta organ måste 
uppfylla följande villkor: 
a. Organet ska vara ett tillförlitligt och 
kvalificerat provningsinstitut.
b. Organet ska sörja för att den potentiella 
minskningen av växthusgasutsläpp 
bedöms neutralt och med fordonsteknisk 
sakkunskap.
Samtliga institut som utsetts enligt 
artikel 41 i direktiv 2007/46/EG anses 
behöriga att utföra ovanstående uppgifter.
7. Då det oberoende organet intygar att en 
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åtgärd leder till en specifik minskning av 
utsläppen av koldioxid och växthusgaser, 
ska organet bestyrka att följande punkter 
blivit föremål för provning:
a. Åtgärdens tekniska följder för 
utsläppen av växthusgaser (uttryckt som 
koldioxidekvivalenter).
b. Tillförlitligheten hos de uppgifter som 
tillverkaren och/eller underleverantören 
tillhandahållit.
c. Eventuella växelverkningar (t.ex. byten) 
med andra åtgärder som uppmäts i 
förfarandet för typgodkännande, eller 
med andra åtgärder som är föremål för en 
ansökan om inräkning eller som beviljats 
sådan inräkning.
d. Hur körbeteendet inverkar på de 
utsläppsminskningar som åtgärden 
resulterar i under verklighetsnära 
förhållanden.
e. Tillförlitligheten hos uppgifterna om de 
fordonstyper och det antal nyregistrerade 
fordon som åtgärden omfattar, och vad 
uppgifterna betyder för tillverkarens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp.
8. Sedan en kompletteringsansökan för ett 
kalenderår beviljats erfordras, om 
åtgärderna inte efter beslutet blivit 
förutsättningar för ett typgodkännande 
eller obligatoriska genom annan 
lagstiftning, under följande år endast 
uppgift om vilka fordonstyper som 
åtgärden omfattar, antalet
nyregistreringar av sådana fordon och 
följderna av detta för tillverkarens 
genomsnittliga utsläpp.
9. Biltillverkares underleverantörer, som 
kan uppvisa intyg från sakkunnig tredje 
part enligt punkterna 3 a–d, 4 a–d och 
5 a–d i denna bilaga, kan ansöka om ett 
intyg om enskilda åtgärders potentiella 
minskning av utsläppen av koldioxid och 
växthusgaser.
10. Tillverkare som ansöker om inräkning 
av en åtgärd och därvid tar i anspråk en 
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minskningspotential som en 
underleverantör tidigare beviljats behöver 
endast uppvisa intyg enligt punkt 5 och 
intyg från sakkunnig tredje part enligt 
led 7e i denna bilaga.

Or. de

Motivering

Endast åtgärder som ger mätbara fördelar jämfört med befintliga krav godkänns. Den 
tekniska bevisbördan åligger den ansökande parten, medan det politiska ansvaret ligger hos 
kommissionen. Samtliga uppgifter ska intygas av sakkunnig tredje part som är behörig att 
utföra provningar inom ramen för typgodkännandeförfarandet. När en åtgärd väl godkänts 
som miljövänlig innovation behöver endast sådana faktorer prövas som förändras beroende 
på antalet nyregistreringar av en tillverkares bilmodeller.


