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Ændringsforslag 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ifølge De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1993 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer[10], 
tilstræbes det at stabilisere 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig menneskeskabt indvirkning 
på klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 2 
grader C over de førindustrielle niveauer. 
Den fjerde IPCC-vurderingsrapport viser, 
at for at nå det mål skal de globale 
emissioner af drivhusgasser kulminere i 
2020. På mødet den 8.-9. marts 2007 afgav 
Det Europæiske Råd et fast tilsagn om at 
nedbringe Fællesskabets samlede 
drivhusgasemissioner med mindst 20 % i 
forhold til 1990-niveauerne frem til 2020 
og med 30 % under forudsætning af, at 
andre industrilande giver tilsagn om 
lignende emissionsreduktioner, og at de 
økonomisk mere udviklede 
udviklingslande yder et bidrag i 
overensstemmelse med deres respektive 
kapaciteter.

1. Ifølge De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1993 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer[10], 
tilstræbes det at stabilisere 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig menneskeskabt indvirkning 
på klimasystemet. Hvis dette mål skal nås,
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 2 
grader C over de førindustrielle niveauer. 
Den fjerde IPCC-vurderingsrapport viser, 
at for at nå det mål skal de globale 
emissioner af drivhusgasser kulminere i 
2020. På mødet den 8.-9. marts 2007 afgav 
Det Europæiske Råd et fast tilsagn om at 
nedbringe Fællesskabets samlede 
drivhusgasemissioner med mindst 20 % i 
forhold til 1990-niveauerne frem til 2020 
og med 30 % under forudsætning af, at 
andre industrilande giver tilsagn om
lignende emissionsreduktioner, og at de 
økonomisk mere udviklede 
udviklingslande yder et bidrag i 
overensstemmelse med deres respektive 
kapaciteter. På mødet den 15. marts 2010 
bekræftede Rådet (miljø) endnu en gang 
støtten til et EU-mål med henblik på at
nedbringe emissionerne med 80-95 % 
inden udgangen af 2050 sammenlignet 
med 1990-niveauerne.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at tilføje en henvisning til den bredere kontekst af EU's klimamål i lovgivningen. 
Det drejer sin om en henvisning til Det Europæiske Råds møde den 21. marts 2009, hvor disse 
mål blev undertegnet.

Ændringsforslag 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Afkarboniseringen i transportsektoren 
er derfor et prioriteret område, som skal 
forfølges for at nå EU-målet med henblik 
på at nedbringe emissionerne med 80-
95 % inden udgangen af 2050 
sammenlignet med 1990-niveauerne.

Or. en

Ændringsforslag 19
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den voksende vejtrafik og de deraf 
følgende risici og problemer stiller alle 
medlemsstaterne over for alvorlige 
trafiksikkerheds- og miljøproblemer.

Or. en

Begrundelse

Der skal være en bredere beskrivelse af den overordnede virkning af den voksende vejtrafik. 
Vejtransport medfører forskellige negative konsekvenser for samfundet, herunder ulykker og 
andre sundhedskonsekvenser forårsaget af luft- og støjforurening samt klimaændringer på 
grund af drivhusgasemissioner fra køretøjer og naturligvis også trafiktæthed.
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Ændringsforslag 20
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den stigende vejtrafik og de deraf 
følgende risici og gener stiller alle 
medlemsstaterne over for 
færdselssikkerheds- samt miljø- og 
klimaproblemer af alvorlig art.

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af hastighedsbegrænsende anordninger gør det muligt at reducere CO2 på 
omkostningseffektiv vis og samtidig at forbedre sikkerhedssituationen på de europæiske veje.
Der er næsten ingen omkostninger forbundet med hastighedsbegrænsende anordninger, når 
disse anvendes i nye lette erhvervskøretøjer. En undersøgelse fra Det Forenede Kongerige 
viser, at involveringen i ulykker af erhvervskøretøjer med hastighedsbegrænser mellem 1993 
og 2005 er faldet med 26 %.

Ændringsforslag 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at fremme den europæiske 
bilindustris konkurrenceevne bør der med 
henblik på at nå CO2-målene navnlig 
fokuseres på tilskyndelsessystemer såsom 
hensyntagen til økoinnovationer og 
bevillingen af superkreditter i stedet for 
strafbelagte forbud.

Or. de
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Begrundelse

For kunderne, der overvejende er erhvervskunder, er køretøjets brændstofforbrug et 
væsentligt kriterium for købsbeslutningen.

Ændringsforslag 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I disse meddelelser blev der foreslået en 
integreret tilgang med henblik på at nå 
fællesskabsmålet om gennemsnitlige 
emissioner på 120 g CO2/km fra nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, i 
2012 ved at fokusere på obligatoriske 
CO2-emissionsreduktioner for at nå målet 
på 130 g CO2/km for den gennemsnitlige 
bilpark af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien og en 
yderligere reduktion på 10 g CO2/km eller 
tilsvarende, hvis det er teknisk nødvendigt, 
gennem andre teknologiske forbedringer, 
herunder fremskridt med 
brændstoføkonomien i lette 
erhvervskøretøjer.

5. I disse meddelelser blev der foreslået en 
integreret tilgang med henblik på at nå 
fællesskabsmålet om gennemsnitlige 
emissioner på 120 g CO2/km fra nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, i 
2012 ved at fokusere på obligatoriske 
CO2-emissionsreduktioner for at nå målet 
på 130 g CO2/km for den gennemsnitlige 
bilpark af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien og en 
yderligere reduktion på 10 g CO2/km eller 
tilsvarende, hvis det er teknisk nødvendigt, 
gennem andre teknologiske forbedringer,
herunder fremskridt med 
brændstoføkonomien, som også skal 
installeres i andre køretøjsklasser, 
herunder lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Som det klart fremgår af betragtning 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
661/2009 om den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, skal Europa-Kommissionen vurdere 
muligheden af at udvide den obligatoriske installation af visse avancerede teknologier til at 
omfatte andre køretøjsklasser, herunder lette erhvervskøretøjer.
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Ændringsforslag 23
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Hvor der forefindes tekniske 
specifikationer, energi- eller 
prisrelaterede oplysninger, skal reklamer 
for køretøjer, som er dækket af 
forordningen, indeholde de nødvendige 
oplysninger til slutbrugerne om køretøjets 
energimæssige ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt, at kunder, især små og mellemstore virksomheder, modtager oplysninger 
om den energimæssige ydeevne for de lette erhvervskøretøjer, som de overvejer at købe.
Formuleringen er baseret på den tekst, der er fastsat for revideringen af 
energimærkningsdirektivet, med tilføjelsen af tekniske specifikationer, som ofte anvendes i 
reklamer for lette køretøjer.

Ændringsforslag 24
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I erkendelse af de meget høje 
forsknings- og udviklingsomkostninger 
samt meget høje 
enhedsproduktionsomkostninger for de 
første generationer af køretøjsteknologier 
med meget lav CO2-udledning, som skal 
markedsføres efter forordningens 
ikrafttræden, tilstræbes det med denne 
forordning midlertidigt at fremskynde og 
fremme markedsføringen på 
Fællesskabets marked af køretøjer med 
ultralav CO2-udledning under de 

udgår
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indledende faser af deres lancering.

Or. de

Begrundelse

En undersøgelse, som er offentliggjort for nylig, viser, at såkaldte superkreditter i sidste ende 
fører til et større olieforbrug, end de sparer, da de sparsommelige køretøjer opvejes af særligt 
benzinslugende køretøjer. Dette er kontraproduktivt og fører hverken til lavere benzinforbrug 
eller færre emissioner.

Ændringsforslag 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I erkendelse af de meget høje 
forsknings- og udviklingsomkostninger 
samt meget høje 
enhedsproduktionsomkostninger for de 
første generationer af køretøjsteknologier 
med meget lav CO2-udledning, som skal 
markedsføres efter forordningens 
ikrafttræden, tilstræbes det med denne 
forordning midlertidigt at fremskynde og 
fremme markedsføringen på 
Fællesskabets marked af køretøjer med 
ultralav CO2-udledning under de 
indledende faser af deres lancering.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. For at give køberne af lette 
erhvervskøretøjer adgang til de 
nødvendige oplysninger i forbindelse med 
købsbeslutningen bør producenterne stille 
information om de lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner og 
brændstofforbrug til rådighed for de 
potentielle kunder.

Or. de

Begrundelse

For kunderne, der overvejende er erhvervskunder, er køretøjets brændstofforbrug et 
væsentligt kriterium for købsbeslutningen.

Ændringsforslag 27
Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999
omhandler adgang til 
forbrugeroplysninger om 
brændstoføkonomi og CO2-emissioner i 
forbindelse med markedsføring af nye 
personbiler. Kommissionen vil om kort tid 
fremlægge forslag til opdatering af denne 
lovgivning, og der skal tages højde for at 
udvide kravene til at omfatte tilsvarende 
oplysninger om varevogne og om lette 
erhvervskøretøjer.
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Or. en

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt at fremlægge oplysninger til forbrugere og erhvervskunder om 
brændstoføkonomi og CO2-emissioner for de køretøjer, de overvejer at købe. Producenter af 
erhvervskøretøjer skal opfordres til at konkurrere på grundlag af disse kriterier.

Ændringsforslag 28
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til at 
beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. For at 
lette dets indførelse bør dette krav indføres 
sammen med et mål for udledninger på 
175 g CO2/km for perioden efter 2012 og 
et mål for udledninger på 160 g CO2/km 
for perioden efter 2015.

Or. de

Begrundelse

Producenternes aktuelle modeller viser, at lette erhvervskøretøjer allerede i dag næsten kan 
nå de 175 g CO2/km. Inden 2012 er det derfor muligt for producenterne at opnå et 
emissionsgennemsnit på 175 g CO2/km og inden 2015 en værdi på 160 g CO2/km.

Ændringsforslag 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
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Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvens med ændringsforslag til artikel 4. Der er behov for en længere 
markedsføringsfrist og indfasningsperiode på grund af de længere udviklings- og 
produktionscyklusser for lette erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler.

Ændringsforslag 30
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
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skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvens med ændringsforslag til artikel 4. Der er behov for en længere 
markedsføringsfrist og indfasningsperiode på grund af de længere udviklings- og 
produktionscyklusser for lette erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler.

Ændringsforslag 31
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
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varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvens med ændringsforslag til artikel 4. Der er behov for en længere 
markedsføringsfrist og indfasningsperiode på grund af de længere udviklings- og 
produktionscyklusser for lette erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler.

Ændringsforslag 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2013 og 
2015 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Begrundelse

For at bringe denne forordning i overensstemmelse med forordningen om personbiler og 
CO2, der træder i kraft i 2015.
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Ændringsforslag 33
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvens med ændringsforslag til artikel 4. Der er behov for en længere 
markedsføringsfrist og indfasningsperiode på grund af de længere udviklings- og 
produktionscyklusser for lette erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler.

Ændringsforslag 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 

13. Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
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kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2017 for at lette dets indførelse. 

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der skal sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er 
under udvikling eller sat i produktion.

Ændringsforslag 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. For at sikre, at målene afspejler de 
særlige omstændigheder hos mindre 
fabrikanter og nichefabrikanter og er 
forenelige med fabrikantens 
reduktionspotentiale, bør der fastsættes 
alternative emissionsreduktionsmål for 
sådanne fabrikanter under hensyntagen til 
de teknologiske muligheder for, at de 
specifikke CO2-emissioner for en given 
fabrikants køretøjer kan reduceres, og i 
overensstemmelse med de pågældende 

14. For at sikre, at målene afspejler de 
særlige omstændigheder hos mindre 
fabrikanter og nichefabrikanter og er 
forenelige med fabrikantens 
reduktionspotentiale, bør der fastsættes 
alternative emissionsreduktionsmål for 
sådanne fabrikanter under hensyntagen til 
de teknologiske muligheder for, at de 
specifikke CO2-emissioner for en given 
fabrikants køretøjer kan reduceres, og i 
overensstemmelse med de pågældende 
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markedssegmenters særlige træk. Denne 
undtagelse bør være omfattet af 
gennemgangen af de specifikke 
emissionsmål i bilag I, som skal være 
afsluttet senest i begyndelsen af 2013.

markedssegmenters særlige træk. Denne 
undtagelse bør være omfattet af 
gennemgangen af de specifikke 
emissionsmål i bilag I, som skal være 
afsluttet senest i begyndelsen af 2014.

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der skal sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er 
under udvikling eller sat i produktion. Kontrollen af de specifikke mål for udledninger bør på 
samme måde afsluttes senest primo 2014.

Ændringsforslag 36
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 
g CO2/km i 2012, samtidig med at der 
også præsenteres en mere langsigtet 
vision for yderligere 
emissionsreduktioner. Forordning (EF) 
nr. 443/2009 underbygger dette mere 
langsigtede synspunkt ved at fastsætte et 
mål på 95 g CO2/km som gennemsnitlige 
emissioner for bilparken af nye biler. For 
at sikre overensstemmelse med denne 
tilgang og for at skabe et sikkert grundlag 
for industriens planlægning bør der 
fastsættes et langsigtet mål for specifikke 
CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer i 2020.

udgår

Or. en
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Begrundelse

På grund af de højere omkostninger forbundet med nedbringelse af CO2 i lette 
erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler og de længere udviklings- og 
fremstillingscyklusser er det ikke muligt at nå et langsigtet mål på 135 g/km inden udgangen 
af 2020. Det ville medføre en detailprisstigning på over 5.000 euro og betyde, at specifikke 
køretøjsklasser (f.eks. klasse III) vil forsvinde. Den første undersøgelse, der blev foretaget for 
Kommissionen (GD Miljø), viste, at 160 g/km er et ambitiøst, men realistisk mål for 
nedbringelse af CO2.

Ændringsforslag 37
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 
g CO2/km i 2012, samtidig med at der 
også præsenteres en mere langsigtet 
vision for yderligere 
emissionsreduktioner. Forordning (EF) 
nr. 443/2009 underbygger dette mere 
langsigtede synspunkt ved at fastsætte et 
mål på 95 g CO2/km som gennemsnitlige 
emissioner for bilparken af nye biler. For 
at sikre overensstemmelse med denne 
tilgang og for at skabe et sikkert grundlag 
for industriens planlægning bør der 
fastsættes et langsigtet mål for specifikke 
CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer i 2020.

udgår

Or. en

Begrundelse

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
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target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Ændringsforslag 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 g 
CO2/km i 2012, samtidig med at der også 
præsenteres en mere langsigtet vision for 
yderligere emissionsreduktioner. 
Forordning (EF) nr. 443/2009 underbygger 
dette mere langsigtede synspunkt ved at 
fastsætte et mål på 95 g CO2/km som 
gennemsnitlige emissioner for bilparken af 
nye biler. For at sikre overensstemmelse 
med denne tilgang og for at skabe et 
sikkert grundlag for industriens 
planlægning bør der fastsættes et langsigtet
mål for specifikke CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer i 2020.

15. I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 g 
CO2/km i 2012, samtidig med at der også 
præsenteres en mere langsigtet vision for 
yderligere emissionsreduktioner. 
Forordning (EF) nr. 443/2009 underbygger 
dette mere langsigtede synspunkt ved at 
fastsætte et mål på 95 g CO2/km som 
gennemsnitlige emissioner for bilparken af 
nye biler. For at sikre overensstemmelse 
med denne tilgang og for at skabe et 
sikkert grundlag for industriens 
planlægning bør der fastsættes langsigtede
mål for specifikke CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer i 2020.

Or. de

Begrundelse

To trinvise langsigtede mål for årene 2020 og 2025 bør indføres. Dette giver et sikkert 
grundlag for producenternes planlægning og medfører en trinvis nedbringelse af lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner.
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Ændringsforslag 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 
g CO2/km i 2012, samtidig med at der 
også præsenteres en mere langsigtet
vision for yderligere 
emissionsreduktioner. Forordning (EF) 
nr. 443/2009 underbygger dette mere 
langsigtede synspunkt ved at fastsætte et 
mål på 95 g CO2/km som gennemsnitlige 
emissioner for bilparken af nye biler. For 
at sikre overensstemmelse med denne 
tilgang og for at skabe et sikkert grundlag 
for industriens planlægning bør der 
fastsættes et langsigtet mål for specifikke 
CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer i 2020.

udgår

Or. en

Begrundelse

På grund af de højere omkostninger forbundet med nedbringelse af CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler og længere udviklings- og 
fremstillingscyklusser, er det ikke muligt at nå et langsigtet mål på 135 g/km inden udgangen 
af 2020. Det ville medføre en detailprisstigning på over 5.000 euro og betyde, at specifikke 
køretøjsklasser (f.eks. klasse III) vil forsvinde. Den første undersøgelse, der blev foretaget for 
Kommissionen (GD Miljø), viste, at 160 g/km er et ambitiøst, men realistisk mål for 
nedbringelse af CO2.
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Ændringsforslag 40
Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a. For at opnå den optimale effekt af 
ambitiøse CO2mål for køretøjer, må det 
sikres, at brugerne har adgang til 
objektive og præcise oplysninger om 
køretøjers udledning og brændstofforbrug 
på en måde der er repræsentativ for 
almindeligt brug af køretøjet. 
Kommissionen bør derfor undersøge, 
hvorvidt testkriterierne for måling af 
passager- og varebilers brændstofforbrug, 
under forordning 2007/715 om 
typegodkendelser af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner, kan revideres, 
således køretøjers målte brændstofforbrug 
giver et retvisende billede af forbruget ved 
almindelig anvendelse i trafikken.

Or. da

Ændringsforslag 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2015. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
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mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der skal sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er 
under udvikling eller sat i produktion. Afgiften for overskridelse af emissionsniveauerne bør 
opkræves tilsvarende og ikke før den 1. januar 2015.

Ændringsforslag 42
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2012. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

Forordningens ikrafttræden bør sættes tilbage til 2012 som foreslået af Kommissionen og 
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Rådet i 2007.

Ændringsforslag 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2013. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

For at bringe denne forordning i overensstemmelse med forordningen om personbiler og 
CO2, som træder i kraft i 2015.

Ændringsforslag 44
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 

20. Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
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gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2015. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

Afgifterne for emissionsoverskridelser, der foreslås for de lette erhvervskøretøjer, og som 
anvendes i personbilsforordningen, er helt ude af proportioner og kan på ingen måde 
sammenlignes med andre sektorer. Afgifterne vil være meget skadelige for branchen og true 
dens konkurrenceevne og levedygtighed. Den nuværende afgift ville svare til 480 EUR/t i 
2015, mens en sammenligning med andre sektorer viser følgende for EU ETS: 15 EUR/t;
yderligere ETS-afgift: 100 EUR/t (ved manglende overholdelse); og direktivet om miljørigtige 
offentlige indkøb: 30-40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 45
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afspejle den 
marginale omkostning forbundet med
opfyldelse af de specifikke mål for 
nedbringelse af CO2-emissioner fastsat i 
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fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

bilag I, således at fabrikanterne tilskyndes 
til at opfylde de pågældende mål. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

Afgifterne for emissionsoverskridelsen skal afspejle de marginale omkostninger forbundet 
med opfyldelse. I en analyse, der er foretaget for Det Forenede Kongeriges 
transportministerium, konkluderes det, at den foreslåede afgiftsstruktur vil betyde, at 
producenterne vil overskride deres mål med flere gram, da det vil være økonomisk fornuftigt 
for dem at betale afgifter frem for at investere i de nødvendige nedbringelser af emissioner for 
at opfylde kravene fuldt ud.

Ændringsforslag 46
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

20. Fabrikanternes 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 den 1. januar 2015. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en
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Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er helt ude af proportioner og svarer slet 
ikke til afgifterne i andre sektorer. Afgifterne vil være meget skadelige for branchen og true 
dens konkurrenceevne og levedygtighed. Afgifterne for emissionsoverskridelser som foreslået 
af Kommissionen ville svare til 480 EUR/t i 2015, hvorimod andre sektorer, der er dækket af 
EU ETS, til sammenligning skal betale 15 EUR/t og eventuelt en yderligere ETS-afgift på 100 
EUR/t i tilfælde af manglende overholdelse; i direktivet om miljørigtige offentlige indkøb er 
CO2-afgiften derimod fastsat til 30-40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 47
Peter Van Dalen

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a. Medlemsstaterne bør i tilstrækkeligt 
omfang fortsætte med at fremme
produktionen og anvendelsen af allerede 
udviklede lette eldrevne erhvervskøretøjer, 
som opfylder emissionsstandarderne i 
denne forordning, i form af 
prisincitamenter såsom afgiftslettelser.

Or. nl

Begrundelse

Der er allerede nu udvikling i gang i Europa af lette erhvervskøretøjer, som mere end 
tilstrækkeligt opfylder de i denne forordning nævnte emissionsstandarder. Når udviklingen og 
anvendelsen af disse erhvervskøretøjer i tilstrækkelig grad fremmes af medlemsstaterne i form 
af prisincitamenter, kan denne forordnings miljømål nås tidligere. Medlemsstaterne skal 
derfor opfordres til at afsætte tilstrækkelige midler til udviklingen af sådanne 
prisincitamenter.
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Ændringsforslag 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. Installationen af udstyr til 
hastighedsbegrænsning vil tilskynde 
producenter til at fremstille bilmotorer, 
der er bedre egnet til formålet, og hvor 
brændstofforbruget og virksomhedernes 
omkostninger mindskes.

Or. en

Begrundelse

Brændstoføkonomien for varevogne og lette erhvervskøretøjer faldt mellem 2001 og 2007, 
hvorved der blev pålagt yderligere operationelle omkostninger for virksomhederne. Hvis EU
2020-målene til opnåelse af bedre konkurrenceevne for virksomhederne skal nås, er det af 
afgørende betydning at mindske unødige transportomkostninger. Motorer, der er installeret i 
erhvervskøretøjer, skal være egnet til formålet og ikke have ekstraudstyr til 
højhastighedskørsel på motorveje.

Ændringsforslag 49
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. Monteringen og anvendelsen af 
hastighedsbegrænsende anordninger ved 
køretøjer i kategori N3 har vist sig at være 
meget hensigtsmæssig og effektiv. På 
grundlag af dette bør disse tekniske 
anordninger ligeledes indføres i køretøjer 
i kategori N1.

Or. de
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Ændringsforslag 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. De gavnlige virkninger af udstyr til 
hastighedsbegrænsning i relation til
miljøbeskyttelse og energiforbrug, slid på 
motor og dæk samt trafiksikkerhed vil 
bidrage til at nå målene i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Intelligent udstyr til hastighedsbegrænsning vil have både direkte og indirekte virkninger på 
brændstofforbruget. Som en direkte virkning vil langsommere kørsel kræve mindre brændstof.
Som indirekte virkning vil begrænsning af maksimale hastigheder give mulighed for nøjagtig
optimering af drivsystemer for den pågældende specifikke hastighed, der kan nedbringe 
emissionerne yderligere. CO2-emissionen stiger stærkt i dynamiske trafiksituationer (stop og 
kør) og med en hastighed på over 120 km/t. Den maksimale nedbringelse af CO2, der kan 
opnås med intelligent udstyr til hastighedsbegrænsning, beregnes til at være ca. 15 %.

Ændringsforslag 51
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. De gavnlige virkninger af udstyr til 
hastighedsbegrænsning i relation til 
miljøbeskyttelse, energiforbrug, mindre 
slid på motor og dæk, mindre 
støjforurening og større trafiksikkerhed 
vil være større, hvis dette udstyr anvendes 
generelt.

Or. en
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Begrundelse

Høj hastighed er en vigtig medvirkende faktor i dødsulykker i trafikken i Europa. Højere 
vejtransporthastighed har ikke blot resulteret i større efterspørgsel, men også større 
brændstofforbrug, stigende CO2-emissioner, mere støj og mindre sikkerhed. Udstyr til 
hastighedsbegrænsning vil derfor være gavnligt, både ud fra et miljømæssigt, økonomisk og 
sikkerhedsmæssigt synspunkt.

Ændringsforslag 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, 
at der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere 
i overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

24. Landevejskøretøjers hastighed har også 
stor indvirkning på deres brændstofforbrug 
og CO2-emissioner. I henhold til den 
grundlæggende tilgang med i større grad 
at fokusere på markedsøkonomiske 
tilskyndelsessystemer i forbindelse med 
nedbringelsen af CO2-emissioner i stedet 
for på forbud ville en frivillig ordning, der 
tilkender producenter, der monterer 
hastighedsbegrænsende anordninger, 
særlige tilgodehavender for de sparede 
CO2-emissioner, fremme en 
brændstofbesparende og mere miljøvenlig 
køretøjspark af lette erhvervskøretøjer i 
Unionen. Det er dog hensigtsmæssigt 
forud herfor videnskabeligt at undersøge, 
om monteringen af 
hastighedsbegrænsende anordninger kan 
medføre en betydelig nedbringelse af 
CO2-emissionerne, og muligheden for i 
påkommende tilfælde at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
inden for rammerne af et frivilligt system 
med tilsvarende bonussystem med det 
formål at medtage de lette 
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erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Monteringen af hastighedsbegrænsende anordninger bør udelukkende knyttes til tilsvarende 
tilskyndelsessystemer på frivillig basis og udelukkende forudsat, at det er videnskabeligt 
dokumenteret, at hastighedsbegrænsende anordninger medfører en væsentlig nedbringelse af 
CO2-emissionerne.

Ændringsforslag 53
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

24. Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Ved alle andre erhvervskøretøjsklasser er der allerede indført hastighedsbegrænsende 
anordninger. Der er ikke forbundet nogen tekniske problemer med indførelsen, og der er 
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heller ingen nævneværdige omkostninger forbundet med monteringen. Der skabes et 
incitament hos producenterne til at anvende mindre og mere effektive motorer, der udstøder 
mindre CO2.

Ændringsforslag 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

24. Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet for
at medtage de lette erhvervskøretøjer, som 
er omfattet af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 55
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
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forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km for
perioden efter 2012 og til 160 g CO2/km 
for perioden efter 2015, som skal nås ved 
hjælp af forbedringer i køretøjsteknologien, 
målt i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. de

Begrundelse

Producenternes aktuelle modeller viser, at lette erhvervskøretøjer allerede i dag næsten kan 
nå de 175 g CO2/km. Inden 2012 er det derfor muligt for producenterne at opnå et 
emissionsgennemsnit på 175 g CO2/km og inden 2015 en værdi på 160 g CO2/km.

Ændringsforslag 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 160 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

Hvis EU 2020-målene til opnåelse af bedre konkurrenceevne for virksomhederne skal nås, er 
det af afgørende betydning at mindske unødige transportomkostninger for virksomhederne.
Der skal træffes samme foranstaltninger for at forbedre brændstoføkonomien og nedbringe 
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CO2-emissionerne. Bilproducenter hævder offentligt, at Kommissionens mål for 2016 er "en 
udfordring", men privat indrømmer de, at det kunne være betydelig mere ambitiøst.

Ændringsforslag 57
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 160 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

Målet i forordningen skal være fastsat på 160 g CO2/km i stedet for 175 g CO2/km for at 
fremme effektivitet og nedbringelse af CO2 inden for transport. Målet er foreslået af Europa-
Kommissionen til opnåelse i 2015 som led i strategien til nedbringelse af CO2-emissioner fra 
lette køretøjer. Udviklingen af personbiler viser, at der kan opnås en nedbringelse på 14 % 
over 2007-niveauerne under hensyntagen til, at alle store producenter af lette 
erhvervskøretøjer også producerer personbiler.

Ændringsforslag 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 1. I denne forordning fastsættes 
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præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 160 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Ændringsforslag 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil,
samt ved hjælp af innovative teknologier.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 165 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.
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Or. en

Begrundelse

For at komme nærmere potentialet for nedbringelse af CO2-emissioner uden omkostninger 
skal 2014-målet fastsættes til 165 g CO2/km.

Ændringsforslag 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forordningen er en del af de
supplerende foranstaltninger fastsat i 
Fællesskabets integrerede metode.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag er en fortsættelse af Kommissionens lovgivningsproces, indledt i 2007, med 
henblik på at tackle de virkninger af klimaændringerne, som vejkøretøjer forårsager. 
Forslaget omhandler en af de teknologiske forbedringer, der er angivet i KOM(2007)0019.

Ændringsforslag 61
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Denne forordning indeholder et mål på 
160 g CO2/km, gældende fra 2020, som
gennemsnitlige emissioner for bilparken af
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 4. 
Denne forordning indeholder et mål på 
145 g CO2/km, gældende fra 2025, som
gennemsnitlige emissioner for bilparken
af nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 5.
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Or. en

Begrundelse

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Ændringsforslag 62
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Denne forordning indeholder et mål på 
160 g CO2/km, gældende fra 2020, som
gennemsnitlige emissioner for bilparken af
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 4. 
Denne forordning indeholder et mål på 
145 g CO2/km, gældende fra 2025, som 
gennemsnitlige emissioner for bilparken
af nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

På grund af de højere omkostninger forbundet med nedbringelse af CO2 i lette 
erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler og de længere udviklings- og 
fremstillingscyklusser er det ikke muligt at nå et langsigtet mål på 135 g/km inden udgangen 
af 2020. Det ville medføre en detailprisstigning på over 5.000 euro og betyde, at bestemte 
køretøjsklasser (f.eks. klasse III) vil forsvinde. Den første konsekvensanalyse, der blev
foretaget for Kommissionen, viste, at et mål på 160 g/km er et ambitiøst, men realistisk mål 
for nedbringelse af CO2.
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Ændringsforslag 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Denne forordning indeholder et mål på 
160 g CO2/km, gældende fra 2020, som
gennemsnitlige emissioner for bilparken af
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 4. 
Denne forordning indeholder et mål på 
145 g CO2/km, gældende fra 2025, som
gennemsnitlige emissioner for bilparken
af nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

På grund af de højere omkostninger forbundet med nedbringelse af CO2 i lette 
erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler og de længere udviklings- og 
fremstillingscyklusser er det ikke muligt at nå et langsigtet mål på 135 g/km inden udgangen 
af 2020. Det ville medføre en detailprisstigning på over 5.000 euro og betyde, at specifikke 
køretøjsklasser (f.eks. klasse III) vil forsvinde. Den første konsekvensanalyse, der blev 
foretaget for Kommissionen, viste, at et mål på 160 g/km er et ambitiøst, men realistisk mål 
for nedbringelse af CO2.

Ændringsforslag 64
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Denne forordning et indeholder et mål 
på 160 g CO2/km, gældende fra 2020, som
gennemsnitlige emissioner for bilparken af
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 4. 
Denne forordning indeholder et mål på 
145 g CO2/km, gældende fra 2025, som
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gennemsnitlige emissioner for bilparken
af nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle.

Ændringsforslag 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 160 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet, såfremt Kommissionen 
inden for rammerne af kontrollen i 
henhold til artikel 12, stk. 4, har 
bekræftet, at denne målværdi er realistisk.

Or. de

Begrundelse

To trinvise langsigtede mål for årene 2020 og 2025 bør indføres for at muliggøre 
overgangsfrister for producenter, den kontinuerlige gennemførelse af innovative og 
brændstofbesparende teknologier, den trinvise nedbringelse af lette erhvervskøretøjers CO2-
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emissioner samt langsigtet planlægningssikkerhed. Inden den endelige bestemmelse af de nye 
målværdier bør det undersøges, om disse værdier er realistiske.

Ændringsforslag 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning de gennemsnitlige CO2-
emissioner på 125 g CO2/km for nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet, ved hjælp af forbedringer i 
bilteknologien som målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en

Begrundelse

Et 2020-mål på 125 g/km er teknisk og økonomisk realistisk og vil resultere i 
nettobrændstofbesparelser for forbrugerne.

Ændringsforslag 67
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 125 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet. Dette mål skal nås gennem 
forbedringer i køretøjsteknikken i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 
og dens gennemførelsesbestemmelser.
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Or. de

Begrundelse

Lette erhvervskøretøjer bør opfylde lige så ambitiøse reduktionsmål som personbiler. Kravet 
på 125 g CO2/km udgør en reduktion på ca. 38 % og svarer dermed til kravet til personbiler 
(ca. 40 %).

Ændringsforslag 68
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 160 g CO2/km som 
gennemsnitlige emissioner for bilparken af
nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i 
EU, med forbehold af bekræftelse af 
gennemførlighed som specificeret i artikel 
12, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Som følge af længere udviklings- og fremstillingscyklusser, større årlige nedbringelser og 
højere omkostninger forbundet med nedbringelse af CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer sammenlignet med personbiler er et mål på 135 g/km for ambitiøst og kan 
ikke nås inden for den foreslåede tidsramme. Desuden er det vigtigt, at målet skal være fastsat
til 2014 baseret på en gennemgribende konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 150 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
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erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

På baggrund af de større omkostninger for nedbringelsen af CO2-emissionerne fra lette 
erhvervskøretøjer i forhold til personbiler samt de længere udviklings- og 
produktionscyklusser for lette erhvervskøretøjer er det ikke realistisk at nå målet på 135 g 
CO2/km inden for den foreslåede periode. 150 g CO2/km er derimod et ambitiøst, men 
realistisk mål.

Ændringsforslag 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 125 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Hvis EU 2020-målene skal nås, er det af afgørende betydning at forbedre 
brændstoføkonomien for lette erhvervskøretøjer for at mindske transportomkostningerne for 
virksomhederne. Der skal træffes samme foranstaltninger for at forbedre 
brændstofeffektiviteten og nedbringe CO2-emissioner. Bilproducenterne har ført kampagner 
imod fastsættelsen af ambitiøse standarder for brændstofeffektivitet/nedbringelse af CO2, men 
overstiger allerede forventningerne i forhold til 2009-lovgivningen. Industrien vil reagere 
positivt og innovativt, når der er fastsat ambitiøse mål med en tidshorisont på 10 år til at nå 
de pågældende mål.
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Ændringsforslag 71
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 125 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Et mål på 125 g CO2/km svarer til en nedbringelse på 38 % sammenlignet med 2007-
niveauerne. Dette bringer lovgivningen for lette erhvervskøretøjer i overensstemmelse med
den nedbringelse, der er påkrævet for personbiler, hvortil der er fastsat en nedbringelse på 
40 % over 2006-niveauerne. Kommissionens konsekvensanalyse viser, at et mål på 125 g 
CO2/km er realistisk uden at inkludere eldrevne varevogne.

Ændringsforslag 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 125 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Et 2020-mål på 125 g CO2/km ville udgøre en reduktion på 38 % sammenholdt med de 
nuværende niveauer. Dette ville være mere i overensstemmelse med reduktionsniveauerne i 
personbiler, hvor 2020-målet kræver en reduktion på 40 %. At det er teknisk muligt at nå et 
niveau på 125 g CO2/km understøttes af Kommissionens konsekvensanalyse, og det udgør et 
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stærkt signal til fabrikanterne om at innovere deres sortiment af varevogne.

Ændringsforslag 73
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Et niveau på 135 g CO2/km er en ambitiøs langsigtet målsætning, som det er teknisk 
vanskeligt at nå på nuværende tidspunkt. Det anses for nødvendigt at tage højde for en 
længere periode, så industrien får mulighed for at tilpasse sig til opnåelsen af denne 
målsætning. Når målsætningerne fastlægges, skal man huske, at produktionscyklusserne for
lette lastvogne (LLV) er længere end for biler, og man skal ligeledes huske, at 
forbedringsmarginerne for ydeevnen med hensyn til emissioner er meget begrænsede for 
lastvognes vedkommende.

Ændringsforslag 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For perioden efter 2025 fastsættes der 
i denne forordning en målværdi på 135 g 
CO2/km for gennemsnitsemissionen for 
nye lette erhvervskøretøjer, der er 
godkendt i Unionen, såfremt 
Kommissionen inden for rammerne af 
kontrollen i henhold til artikel 12, stk.4, 
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bekræfter, at denne målværdi er realistisk.

Or. de

Begrundelse

To trinvise langsigtede mål for årene 2020 og 2025 bør indføres for at muliggøre 
overgangsfrister for producenter, den kontinuerlige gennemførelse af innovative og 
brændstofbesparende teknologier, den trinvise nedbringelse af lette erhvervskøretøjers CO2-
emissioner samt langsigtet planlægningssikkerhed. Inden den endelige bestemmelse af de nye 
målværdier bør det undersøges, om disse værdier er realistiske.

Ændringsforslag 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at fremme køretøjer med lave 
emissioner opfordres medlemsstaterne til 
at indføre yderligere supplerende 
foranstaltninger og især at differentiere
mellem skat, afgifter og gebyrer for 
køretøjer, der er baseret på 
emissionsmæssig ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Et 2020-mål på 125 g/km er teknisk og økonomisk realistisk og vil resultere i 
nettobrændstofbesparelser for forbrugerne.

Ændringsforslag 76
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
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bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på
køretøjer af klasse N1, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007 ("lette 
erhvervskøretøjer"), der er registreret i 
Fællesskabet for første gang, og som ikke 
tidligere har været registreret uden for 
Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Ændringsforslag 77
Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer af klasse N1, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007 ("lette 
erhvervskøretøjer"), der er registreret i 
Fællesskabet for første gang, og som ikke 
tidligere har været registreret uden for 
Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

Det skal i forbindelse med anvendelsesområdet være klarlagt, at forordningen dækker klasse 
N1.
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Ændringsforslag 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M2, N1 og N2 som 
defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, 
med en referencemasse på højst 2 610 kg 
og på køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

For at forebygge yderligere lovgivningsmæssige huller skal M2- og N2-køretøjer, der 
konkurrerer med N1, men som ikke er dækket af andre standarder for CO2-emissioner, være 
omfattet af lovgivningens anvendelsesområde. Lette N2- og M2-køretøjer stammer fra N1-
klassen, men på grund af visse karakteristika - dvs. større masse eller flere sæder -
klassificeres de som N2- eller M2-køretøjer.

Ændringsforslag 79
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M2, N1 og N2, som 
defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, 
med en referencemasse på højst 2 610 kg 
og på køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
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registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

N2- og M2-køretøjer er ikke i øjeblikket omfattet af CO2-emissionsbestemmelserne. Der er en 
risiko for, at fabrikanterne øger massen for tungere N1-køretøjer og typegodkender dem som 
N2 for at undgå CO2-bestemmelserne.

Ændringsforslag 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M2, N1 og N2, som 
defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, 
med en referencemasse på højst 2 610 kg 
og på køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

M2- og N2-køretøjer skal være omfattet af forordningens anvendelsesområde for at forhindre, 
at der opstår smuthuller og incitamenter til at ændre køretøjer eller markeder fra N1-
køretøjer til disse kategorier.
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Ændringsforslag 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M2, N1 og N2, som 
defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, 
med en referencemasse på højst 2 610 kg 
og på køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

For at forebygge yderligere lovgivningsmæssige huller skal M2- og N2-køretøjer være 
omfattet af lovgivningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 
("lette erhvervskøretøjer"), der er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere har været registreret 
uden for Fællesskabet ("nye lette 
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erhvervskøretøjer"). erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

Udelukkelsen af tungere køretøjer kan få stor betydning for opnåelsen af en reduktion af CO2.

Ændringsforslag 83
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og specificeret som CO2-
masseemission (kombineret) på 
typeattesten

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og specificeret som CO2-
masseemission (kombineret) på 
typeattesten for det færdigopbyggede
eller etapevis færdigopbyggede køretøj

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har tidligere i et arbejdsdokument anført, at den metode til fastsættelse af de 
specifikke CO2-emissioner for etapevis færdigopbyggede køretøjer, som er omtalt i forslaget 
til forordning, ikke er hensigtsmæssig. Hvis køretøjer underlægges yderligere 
færdiggørelsesetaper, har producenten af basiskøretøjet ingen mulighed for at påvirke det 
etapevis færdigopbyggede køretøjs CO2-emissioner.

Ændringsforslag 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "brændstofforbrugsmåler": et 
indbygget display, der konstant viser det 
aktuelle brændstofforbrug (i l/100 km), 
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som er synlig for føreren under kørslen, 
og som ikke kan slukkes

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at bilisterne kender deres køretøjs faktiske brændstofforbrug, som ofte er 
højere end det forbrug, der registreres under EU-prøvecyklussen. En brændstofforbrugsmåler 
kan give disse oplysninger og samtidig tilskynde førerne til at køre på en mere 
energiøkonomisk måde. Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde krav om, at 
personbiler skal udstyres med sådanne anordninger. De lette erhvervskøretøjer bør også være 
omfattet af disse krav.

Ændringsforslag 85
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": den gennemsnitlige 
sporvidde ganget med akselafstanden som 
anført i typegodkendelsesattesten og 
defineret i afsnit 2.1 og 2.3 i bilag I til 
direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at definere fodaftrykket, som nævnes i bilag II, del B, punkt 5.

Ændringsforslag 86
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "nyttelast": forskellen mellem den 
teknisk tilladte totalmasse som anført i 
typegodkendelsesattesten og defineret i 
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afsnit 2.8 i bilag I til direktiv 
2007/46/EFog køretøjets masse

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at definere nyttelasten, som nævnes i bilag II, del B, punkt 6. Definitionen skal
sammenholdes med direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag 87
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, der ikke skal færdiggøres for at 
opfylde de relevante tekniske krav i 
direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer er omfattet af forslaget til retsakt.

Ændringsforslag 88
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": sporvidden ganget med 
akselafstanden som anført i 
typegodkendelsesattesten og defineret i 
afsnit 2.1 og 2.3 i bilag I til direktiv 
2007/46/EF

Or. en
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Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen med bilag II, del B, punkt 5 og 6.

Ændringsforslag 89
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "nyttelast": forskellen mellem den 
teknisk tilladte totalmasse i henhold til 
bilag III til direktiv 2007/46/EF og 
køretøjets masse

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen med bilag II, del B, punkt 5 og 6.

Ændringsforslag 90
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, der ikke skal færdiggøres for at 
opfylde de relevante tekniske krav i 
direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer er omfattet af forslaget til retsakt.
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Ændringsforslag 91
Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": den gennemsnitlige 
sporvidde ganget med akselafstanden som 
anført i typegodkendelsesattesten og 
defineret i afsnit 2.1 og 2.3 i bilag I til 
direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at definere fodaftrykket, som nævnes i bilag II, del B, punkt 5.

Ændringsforslag 92
Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "nyttelast": forskellen mellem den 
teknisk tilladte totalmasse som anført i
typegodkendelsesattesten og defineret i 
afsnit 2.8 i bilag I til direktiv 
2007/46/EFog køretøjets masse

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at definere nyttelasten, som nævnes i bilag II, del B, punkt 6. Definitionen skal 
sammenholdes med direktiv 2007/46/EF.
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Ændringsforslag 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": sporvidden ganget med 
akselafstanden som anført i 
typegodkendelsesattesten og defineret i 
afsnit 2.1 og 2.3 i bilag I til direktiv 
2007/46/EF

Or. en

Ændringsforslag 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, der ikke skal færdiggøres for at 
opfylde de relevante tekniske krav i 
direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer er omfattet af forslaget til retsakt og skal derfor defineres.

Ændringsforslag 95
Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved etapevis færdigopbyggede køretøjer 
skal producenten kun angive CO2-
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emissionerne for basiskøretøjerne og 
overholde emissionerne i henhold til stk. 
1.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har tidligere i et arbejdsdokument anført, at den metode til fastsættelse af de 
specifikke CO2-emissioner for etapevis færdigopbyggede køretøjer, som er omtalt i forslaget 
til forordning, ikke er hensigtsmæssig. Hvis køretøjer underlægges yderligere 
færdiggørelsesetaper, har producenten af basiskøretøjet ingen mulighed for at påvirke det 
etapevis færdigopbyggede køretøjs CO2-emissioner.

Ændringsforslag 96
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. de

Begrundelse

Forordningen bør træde i kraft i 2012, som foreslået af Kommissionen og Rådet i 2007. Der 
er ingen grund til at vente til 2014. Målene kan nås med teknik, som allerede er til rådighed i 
dag.
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Ændringsforslag 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er under 
udvikling eller sat i produktion.

Ændringsforslag 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at dennes gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
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efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.

Ændringsforslag 99
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. fr

Begrundelse

I 2007 bebudede Kommissionen nogle midlertidige målsætninger på 175 g/km i 2012 og 160 
g/km i 2015. Det er rimelige målsætninger, som bør overholdes, hvis vi i dag skal påbegynde 
de innovative industripolitikker, som skal gøre det muligt for EU at nå målsætningen om 125 
g/km i 2020.
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Ændringsforslag 100
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at dennes gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 101
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
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gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

at dennes gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 102
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at dennes gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.

Ændringsforslag 103
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at dennes gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
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gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Det bringer denne forordning i overensstemmelse med forordningen om personbiler og CO2-
emissioner, som træder i kraft i 2015.

Ændringsforslag 105
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af den enkelte 
fabrikants specifikke CO2-emissioner skal 
der tages hensyn til følgende 
procentsatser for hver fabrikants nye lette 
erhvervskøretøjer, der er registreret i det 
relevante år:

udgår

- 75 % i 2014
- 80 % i 2015
- 100 % fra og med 2016.

Or. de

Begrundelse

En indfasning betyder blot, at forordningen vil træde endnu senere i kraft end planlagt. Dette 
ville føre til, at producenterne indtil 2016 næsten ikke ville behøve at gennemføre nogen 
forholdsregler for at reducere CO2-emissionerne.
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Ændringsforslag 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

- 75 % i 2014
-  80 % i 2015
- 100 % fra og med 2016.

Ved vurderingen af den enkelte fabrikants
præstationer i henhold til artikel 7 for 
årene 2012 og 2013 skal der anvendes et 
ikkebindende mål om en nedbringelse af 
de gennemsnitlige CO2-emissioner til 175 
g CO2/km for nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

En trinvis tilgang er vildledende for borgerne og ikke i overensstemmelse med bedre 
lovgivning.

Ændringsforslag 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Producenterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
nedbringe de gennemsnitlige CO2-
emissioner for nye lette erhvervskøretøjer, 
der er godkendt i Unionen, trinvist, indtil 
målværdien på 135 g CO2/km er nået i 
2025. For at fremme løbende 
innovationer tager producenterne 
udgangspunkt i følgende uforpligtende 
målværdier:
- 165 g CO2/km i 2019,
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- 145 g CO2/km i 2023.

Or. de

Begrundelse

For at muliggøre den kontinuerlige gennemførelse af innovative og brændstofbesparende 
teknologier fra producenternes side bør producenterne tage udgangspunkt i indikative mål.

Ændringsforslag 108
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

65 % i 2015

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.

Ændringsforslag 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 udgår

Or. en
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Ændringsforslag 110
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 udgår

Or. fr

Ændringsforslag 111
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 75 % i 2014, – 65 % i 2015
– 75 % i 2016,

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.



PE442.811v01-00 64/82 AM\817369DA.doc

DA

Ændringsforslag 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 75 % i 2015

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er under 
udvikling eller sat i produktion.

Ændringsforslag 113
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 65 % i 2014

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en gennemførelsesperiode for nye lette erhvervskøretøjer på linje med 
den treårige periode for personbiler. Udviklingsfasen for lette erhvervskøretøjer tager 
omkring syv år, mens den for personbiler varer fem år. Produktionscyklussen for lette 
erhvervskøretøjer tager over 10 år, og for personbiler kan den vare mellem fem og syv år.
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Ændringsforslag 114
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 65 % i 2015

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 75 % i 2016

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
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Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.

Ændringsforslag 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 75 % i 2013

Or. en

Begrundelse

Det bringer denne forordning i overensstemmelse med forordningen om personbiler og CO2-
emissioner, som træder i kraft i 2015.

Ændringsforslag 117
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 65 % i 2015

Or. en

Ændringsforslag 118
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 75 % i 2015

Or. en
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Begrundelse

Udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, og der er behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode.

Ændringsforslag 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 udgår

Or. en

Ændringsforslag 120
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 udgår

Or. fr

Ændringsforslag 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 80 % i 2016

Or. de
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Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er under 
udvikling eller sat i produktion.

Ændringsforslag 122
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 75 % i 2015

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en gennemførelsesperiode for nye lette erhvervskøretøjer på linje med 
den treårige periode for personbiler. Udviklingsfasen for lette erhvervskøretøjer tager 
omkring syv år, mens den for personbiler varer fem år. Produktionscyklussen for lette 
erhvervskøretøjer tager over 10 år, og for personbiler kan den vare mellem fem og syv år.

Ændringsforslag 123
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 75 % i 2016

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
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receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 80 % i 2017

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.

Ændringsforslag 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 80 % i 2014

Or. en

Begrundelse

Det bringer denne forordning i overensstemmelse med forordningen om personbiler og CO2-
emissioner, som træder i kraft i 2015.
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Ændringsforslag 126
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 75 % i 2016

Or. en

Ændringsforslag 127
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 80 % i 2017

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.
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Ændringsforslag 128
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 80 % i 2016

Or. en

Begrundelse

Udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, og der er behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode.

Ændringsforslag 129
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 80 % i 2017

Or. en

Ændringsforslag 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. udgår

Or. en
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Ændringsforslag 131
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra og med den 1. januar 2016 skal 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastlæggelsen af de enkelte 
fabrikanters gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.
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Ændringsforslag 133
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra og med den 1. januar 2016 skal 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastlæggelsen af de enkelte 
fabrikanters gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 134
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra og med den 1. januar 2016 skal 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastlæggelsen af de enkelte 
fabrikanters gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Eftersom udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, er der behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode. Med hensyn til færdigopbyggede køretøjer finder direktiv 2007/46/EF om 
typegodkendelse først anvendelse på alle typer af færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. 
2014 bliver det første hele kalenderår, hvor oplysninger om disse køretøjers CO2-emissioner 
og masse er til rådighed. Producenterne modtager disse oplysninger med henblik på at 
vurdere deres indvirkning på de gennemsnitlige emissioner i anden halvdel af 2015. 
Medtagelsen af emissioner fra færdigopbyggede køretøjer sker således først i 2016.
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Ændringsforslag 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2015.

Or. en

Begrundelse

Det bringer denne forordning i overensstemmelse med forordningen om personbiler og CO2-
emissioner, som træder i kraft i 2015.

Ændringsforslag 136
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Or. en

Begrundelse

Udviklings- og produktionstiden for lette erhvervskøretøjer er meget længere end for 
personbiler, og der er behov for en længere markedsføringsfrist og en længere 
indfasningsperiode.

Ændringsforslag 137
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 80 % fra og med 2016.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en gennemførelsesperiode for nye lette erhvervskøretøjer på linje med 
den treårige periode for personbiler. Udviklingsfasen for lette erhvervskøretøjer tager 
omkring syv år, mens den for personbiler varer fem år. Produktionscyklussen for lette 
erhvervskøretøjer tager over 10 år, og for personbiler kan den vare mellem fem og syv år.

Ændringsforslag 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2017.

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er under 
udvikling eller sat i produktion.

Ændringsforslag 139
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 80 % i 2017.

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
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applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 140
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2017.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en gennemførelsesperiode for nye lette erhvervskøretøjer på linje med 
den treårige periode for personbiler. Udviklingsfasen for lette erhvervskøretøjer tager 
omkring syv år, mens den for personbiler varer fem år. Produktionscyklussen for lette 
erhvervskøretøjer tager over 10 år, og for personbiler kan den vare mellem fem og syv år.

Ændringsforslag 141
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
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first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 142
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med den 1. januar 2016 skal 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastlæggelsen af de enkelte 
fabrikanters gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Ændringsforslag 143
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med den 1. januar 2016 skal 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastlæggelsen af de enkelte 
fabrikanters gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer bør ikke medtages i forordningen før 2016 på grund af manglen 
på tilgængelige oplysninger og risikoen for datafejl.

Ændringsforslag 144
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Superkreditter udgår
Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:
- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016.

Or. de

Begrundelse

Superkreditter er kontraproduktive. I sidste ende fører de til, at der samlet udledes mere CO2, 
fordi de sparsommelige køretøjer opvejes af særligt benzinslugende køretøjer.
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Ændringsforslag 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger

Hastighedsbegrænsende anordninger skal 
indføres inden 2015 for at begrænse den 
maksimale hastighed for nyfremstillede 
M2-, N1- og N2-køretøjer til 110 km/t, 
som defineret i artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Brændstofeffektiviteten for varevogne og lette erhvervskøretøjer faldt mellem 2001 og 2007, 
og det gav erhvervsbrugerne flere driftsomkostninger. Hvis EU2020-målene om at øge 
erhvervslivets konkurrenceevne skal nås, er det vigtigt at begrænse unødige transportudgifter.
De motorer, der monteres i erhvervskøretøjer, skal være egnet til formålet og ikke være 
gearet til motorvejshastighed. En fartbegrænser, der indstilles til 110 km (68 mph), vil give 
fabrikanterne mulighed for at opfylde reduktionsmålene med meget lavere omkostninger.

Ændringsforslag 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
For kalenderåret, der indledes den 1. 
januar 2014, og hvert af de følgende 
kalenderår skal de enkelte fabrikanter af 
lette erhvervskøretøjer sikre, at nye lette 
erhvervskøretøjer er udstyret med 
hastighedsbegrænsende anordninger, 
hvor maksimumshastigheden er indstillet 
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til 100 km/t.

Or. en

Begrundelse

Intelligente fartbegrænsningsanordninger vil både have en direkte og indirekte effekt på 
brændstofforbruget. En direkte effekt er, at det kræver mindre brændstof at køre langsomt. En 
indirekte effekt er, at det med et loft over maksimumhastigheden er muligt at optimere 
drivsystemet for den pågældende hastighed, hvilket kan reducere emissionerne yderligere. 
CO2-emissionerne stiger kraftigt i dynamiske trafiksituationer (hyppige opbremsninger) og 
ved hastigheder over 120 km/t. Det skønnes, at der maksimalt kan opnås en CO2-reduktion på 
15 % med en intelligent hastighedsbegrænsende anordning.

Ændringsforslag 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a 
Specifikke emissionsmål for køretøjer, der 

anvender alternative brændstoffer
For at sikre, at en fabrikant overholder de 
specifikke emissionsmål, som er fastsat i 
artikel 4, reduceres de specifikke CO2-
emissioner for hvert enkelt køretøj, der er 
udformet til at kunne køre på en blanding 
af benzin og bioethanol med et 
bioethanolindhold på 85 % ("E85"), som 
opfylder den relevante 
fællesskabslovgivning eller de relevante 
europæiske tekniske standarder, med 5 % 
indtil den 31. december 2015 i erkendelse 
af den større teknologiske og 
emissionsreducerende kapacitet, der er 
forbundet med at køre på 
biobrændstoffer. Denne reduktion finder 
kun anvendelse, hvis mindst 30 % af 
tankstationerne i den medlemsstat, hvor 
køretøjet er registreret, sælger denne form 
for alternativt brændstof, som opfylder de 
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bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer, der er opstillet i den 
relevante fællesskabslovgivning.

Or. de

Begrundelse

Den vedvarende udbyggelse af infrastrukturen for biobrændstoffer kan medføre en væsentlig 
nedbringelse af køretøjsparkens CO2-emissioner på et "well-to-wheels"-grundlag. Der bør 
derfor indføres en lovgivning for lette erhvervskøretøjer, der kører på alternative 
brændstoffer, analogt med forordning (EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af personbilers 
CO2-emissioner.

Ændringsforslag 148
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a 
Hastighedsbegrænsende anordninger

Fra 1. januar 2014 garanterer 
producenter af lette erhvervskøretøjer, at 
alle nye lette erhvervskøretøjer i henhold 
til artikel 2 er udstyret med en 
hastighedsbegrænsende anordning, der 
begrænser køretøjets hastighed til 
120 km/t.

Or. de

Begrundelse

Ved alle andre erhvervskøretøjsklasser er der allerede indført hastighedsbegrænsende 
anordninger. Der er ikke forbundet nogen tekniske problemer med indførelsen, og der er 
heller ingen nævneværdige omkostninger forbundet med monteringen. Der skabes et 
incitament hos producenterne til at anvende mindre og mere effektive motorer, der udstøder 
mindre CO2.
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Ændringsforslag 149
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
For kalenderåret, der indledes den 1. 
januar 2014, og hvert af de følgende 
kalenderår skal de enkelte producenter af 
lette erhvervskøretøjer sikre, at nye lette 
erhvervskøretøjer er udstyret med 
hastighedsbegrænsende anordninger. 
Medlemsstaterne fastsætter den 
maksimumhastighed, som disse 
anordninger er indstillet til.

Or. en

Begrundelse

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


