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Ändringsförslag 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) FN:s ramkonvention om 
klimatförändring, som på Europeiska 
gemenskapens vägnar godkändes genom 
rådets beslut 94/69/EG av den 
15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, syftar till att stabilisera 
halterna av växthusgaser i atmosfären på 
en nivå som gör att skadlig mänsklig 
påverkan på klimatsystemet kan förhindras. 
För att detta mål ska kunna uppnås bör den 
globala genomsnittstemperaturen vid 
jordytan inte nå en nivå som är högre än 
2 °C över den förindustriella nivån. Den 
fjärde utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Vid sitt möte i mars 2007 gjorde 
Europeiska rådet ett kraftfullt åtagande att 
till år 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda växthusgasutsläpp med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
och med 30 % under förutsättning att andra 
industriländer åtar sig att minska sina 
utsläpp i liknande omfattning och att 
ekonomiskt mer framskridna 
utvecklingsländer bidrar på ett sätt som står 
i proportion till deras respektive 
möjligheter.

(1) FN:s ramkonvention om 
klimatförändring, som på Europeiska 
gemenskapens vägnar godkändes genom 
rådets beslut 94/69/EG av den 
15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, syftar till att stabilisera 
halterna av växthusgaser i atmosfären på 
en nivå som gör att skadlig mänsklig 
påverkan på klimatsystemet kan förhindras. 
För att detta mål ska kunna uppnås bör den 
globala genomsnittstemperaturen vid 
jordytan inte nå en nivå som är högre än 
2 °C över den förindustriella nivån. Den 
fjärde utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Vid sitt möte i mars 2007 gjorde 
Europeiska rådet ett kraftfullt åtagande att 
till år 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda växthusgasutsläpp med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
och med 30 % under förutsättning att andra 
industriländer åtar sig att minska sina 
utsläpp i liknande omfattning och att 
ekonomiskt mer framskridna
utvecklingsländer bidrar på ett sätt som står 
i proportion till deras respektive 
möjligheter. Vid sitt möte den 
15 mars 2010 bekräftade rådet (miljö) sitt 
stöd till ett EU-mål om att minska 
utsläppen med 80–95 procent till 2050 
jämfört med nivåerna 1990.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att infoga en hänvisning till EU:s vidare klimatmål i lagstiftningen. Här görs en 
hänvisning till rådets möte den 21 mars 2009, som ställde upp dessa mål.

Ändringsförslag 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Minskade koldioxidutsläpp inom 
transportsektorn är därför ett prioriterat 
område och bör eftersträvas, så att 
EU-målet om att minska utsläppen med 
80–95 procent till 2050 jämfört med 1990 
års nivåer kan uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 19
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den ökande vägtrafiken och den 
ökning av faror och olägenheter som 
denna medför ställer samtliga 
medlemsstater inför allvarliga 
trafiksäkerhets- och miljöproblem.

Or. en

Motivering

Den ökande vägtrafikens allmänna påverkan bör beskrivas i ett vidare perspektiv. 
Vägtransporterna medför olika slags negativa effekter för samhället, däribland olyckor och 
andra hälso- och sjukvårdskostnader som orsakas av luftföroreningar och buller, men också 
klimatförändringar till följd av fordonens växthusgasutsläpp samt naturligtvis 
trafikstockningar.
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Ändringsförslag 20
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den ökande vägtrafiken och den 
ökning av faror och olägenheter som 
denna medför ställer samtliga 
medlemsstater inför allvarliga 
trafiksäkerhets-, miljö- och 
klimatförändringsproblem.

Or. de

Motivering

Hastighetsbegränsande anordningar gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt minska 
utsläppen av koldioxid och samtidigt förbättra säkerheten på de europeiska vägarna. Att 
montera hastighetsbegränsande anordningar i nya lätta nyttofordon skulle nästan inte kosta 
någonting alls. En undersökning från Storbritannien har visat olycksfallen där lätta 
nyttofordon med hastighetsbegränsande anordningar var inblandade minskade med 
26 procent mellan 1993 och 2005.

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

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att stimulera konkurrenskraften 
inom den europeiska bilindustrin bör 
man, så att koldioxidmålen uppnås, 
framför allt satsa på incitament som 
tillgodoräkning av miljöinnovationer och 
beviljande av superkrediter i stället för 
förbud med straffrättsliga åtgärder.

Or. de
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Motivering

För kunderna, som till övervägande delen är företag, är fordonens bränsleförbrukning ett 
tungt vägande skäl i samband med valet och köpet av fordon.

Ändringsförslag 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I de meddelandena föreslogs en 
samordnad strategi för att 
gemenskapsmålet på ett genomsnittligt 
utsläpp på 120 g CO2/km från nya 
personbilar som registreras i gemenskapen 
skulle kunna uppnås till 2012, genom att 
fokus läggs vid obligatoriska minskningar 
av koldioxidutsläppen för att uppnå målet 
på 130 g CO2/km i genomsnitt för nya bilar 
genom bättre motorteknik och vid en 
ytterligare minskning med 10 g CO2/km, 
eller motsvarande om det visar sig vara 
tekniskt nödvändigt, med hjälp av andra 
tekniska förbättringar, t.ex. förbättrad 
bränsleeffektivitet hos lätta nyttofordon.

(5) I de meddelandena föreslogs en 
samordnad strategi för att 
gemenskapsmålet på ett genomsnittligt 
utsläpp på 120 g CO2/km från nya 
personbilar som registreras i gemenskapen 
skulle kunna uppnås till 2012, genom att 
fokus läggs vid obligatoriska minskningar 
av koldioxidutsläppen för att uppnå målet 
på 130 g CO2/km i genomsnitt för nya bilar 
genom bättre motorteknik och vid en 
ytterligare minskning med 10 g CO2/km, 
eller motsvarande om det visar sig vara 
tekniskt nödvändigt, med hjälp av andra 
tekniska förbättringar, t.ex. förbättrad 
bränsleeffektivitet, som även bör göras i 
andra typer av fordon, inklusive lätta 
nyttofordon.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör, vilket tydligt framgår av skäl 16 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän säkerhet hos motorfordon, bedöma om det är 
genomförbart att utöka den obligatoriska installationen av viss avancerad teknik till att även 
gälla andra kategorier av fordon, inklusive lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 23
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Reklam för fordon som omfattas av 
denna lagstiftning där tekniska 
specifikationer eller energi- eller 
prisrelaterad information ingår bör ge 
slutanvändare den information som 
behövs om fordonets energiprestanda.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att kunderna, särskilt små och medelstora företag, får information om 
energiprestandan hos det lätta nyttofordon som de planerar att köpa. Denna lydelse grundar 
sig på den text som överenskommits i samband med översynen av direktivet om 
energimärkning, med tillägg av tekniska specifikationer som ofta används i annonser för lätta 
nyttofordon.

Ändringsförslag 24
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kostnaderna för forskning och 
utveckling och likaså 
produktionskostnaderna per enhet är 
mycket höga för de tidiga generationerna 
av teknik för mycket koldioxidsnåla 
fordon som är avsedda att introduceras på 
marknaden efter det att denna förordning 
har trätt i kraft. Därför syftar 
förordningen till att på interimistisk basis 
påskynda och främja introduktionen på 
gemenskapsmarknaden av extremt 
koldioxidsnåla fordon som just börjat 
saluföras.

utgår

Or. de
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Motivering

En nyligen offentliggjord studie visar att s.k. superkrediter i slutändan medför en högre i 
stället för en lägre oljeförbrukning, eftersom de bränslesnåla fordonen kompenserar för de 
fordon som har särskilt hög bränsleförbrukning. Detta motverkar sitt syfte och leder inte till 
vare sig minskad bränsleförbrukning eller minskade utsläpp.

Ändringsförslag 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kostnaderna för forskning och 
utveckling och likaså 
produktionskostnaderna per enhet är 
mycket höga för de tidiga generationerna 
av teknik för mycket koldioxidsnåla 
fordon som är avsedda att introduceras på 
marknaden efter det att denna förordning 
har trätt i kraft. Därför syftar 
förordningen till att på interimistisk basis 
påskynda och främja introduktionen på 
gemenskapsmarknaden av extremt 
koldioxidsnåla fordon som just börjat 
saluföras.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Tillverkarna bör informera 
potentiella kunder om de lätta 
nyttofordonens koldioxidutsläpp och 
bränsleförbrukning, så att kunderna får 
nödvändig information i samband med 
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valet och köpet av lätta nyttofordon.

Or. de

Motivering

För kunderna, som till övervägande delen är företag, är fordonens bränsleförbrukning ett 
tungt vägande skäl i samband med valet och köpet av fordon.

Ändringsförslag 27
Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/94/EG av den 
13 december 1999 tar upp tillgången till 
konsumentinformation om 
bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid 
marknadsföring av nya personbilar. 
Kommissionen planerar inom kort att 
lägga fram förslag för att uppdatera 
denna lagstiftning, och kravet att lämna 
liknande information bör gälla även för 
skåpbilar och lätta nyttofordon.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kunder och företagskunder får information om bränsleekonomin och 
koldioxidutsläppen hos de fordon som de eventuellt kommer att köpa. Tillverkare av lätta 
nyttofordon bör uppmuntras att konkurrera på grundval av dessa kriterier.

Ändringsförslag 28
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014 
och 2016 för att underlätta övergången.
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning 
(EG) nr 443/2009.

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. För att 
underlätta övergången bör detta krav 
införas tillsammans med ett utsläppsmål 
på 175 g CO2/km från och med 2012 samt 
med ett utsläppsmål på 160 g CO2/km från 
och med 2015.

Or. de

Motivering

Aktuella modeller från tillverkare visar att lätta nyttofordon nästan redan nu kan uppnå målet 
på 175 g CO2/km. Det är därför möjligt för tillverkarna att uppnå genomsnittliga utsläpp på 
175 g CO2/km fram till 2012 och utsläppsvärden på 160 g CO2/km fram till 2015.

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

Förslag till förordning
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
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genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014 
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015 
och 2018 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 4. Det behövs längre ledtider och 
infasningsperioder eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är 
längre än för personbilar.

Ändringsförslag 30
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014 
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015 
och 2018 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.
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Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 4. Det behövs längre ledtider och 
infasningsperioder eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är 
längre än för personbilar.

Ändringsförslag 31
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014 
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015 
och 2018 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 4. Det behövs längre ledtider och 
infasningsperioder eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är 
längre än för personbilar.
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Ändringsförslag 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014 
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2013 
och 2015 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

Or. en

Motivering

För att anpassa denna förordning till förordningen om personbilars koldioxidutsläpp som 
träder i kraft 2015.

Ändringsförslag 33
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
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ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014 
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015 
och 2018 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 4. Det behövs längre ledtider och 
infasningsperioder eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är 
längre än för personbilar.

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

Förslag till förordning
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014 
och 2016 för att underlätta övergången.
Detta överensstämmer med de givna 

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015 
och 2017 för att underlätta övergången.
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ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning 
(EG) nr 443/2009.

Or. de

Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion.

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

Förslag till förordning
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att målen ska återspegla små- och 
nischtillverkares särskilda situation och 
överensstämma med tillverkarens förmåga 
att minska utsläppen, bör det för dessa 
tillverkare anges alternativa 
utsläppsminskningsmål som står i relation 
till den tekniska potentialen hos en viss 
tillverkares fordon att minska de specifika 
koldioxidutsläppen, och som står i 
överensstämmelse med de berörda 
marknadssegmentens särdrag. Det här 
undantaget bör ingå i översynen av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I, 
som ska slutföras senast i början av 2013.

(14) För att målen ska återspegla små- och 
nischtillverkares särskilda situation och 
överensstämma med tillverkarens förmåga 
att minska utsläppen, bör det för dessa 
tillverkare anges alternativa 
utsläppsminskningsmål som står i relation 
till den tekniska potentialen hos en viss 
tillverkares fordon att minska de specifika 
koldioxidutsläppen, och som står i 
överensstämmelse med de berörda 
marknadssegmentens särdrag. Det här 
undantaget bör ingå i översynen av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I, 
som ska slutföras senast i början av 2014.

Or. de

Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion. Översynen av de specifika utsläppsmålen bör i analogi med detta senast slutföras 
i början av 2014.
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Ändringsförslag 36
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I och med gemenskapens strategi för 
minskade koldioxidutsläpp från 
personbilar och lätta nyttofordon 
fastställdes en samordnad strategi i syfte 
att uppnå gemenskapsmålet på 120 g 
CO2/km till 2012, samtidigt som det också 
lades fram en mer långsiktig vision av 
ytterligare utsläppsminskningar. I 
förordning (EG) nr 443/2009 bekräftas 
denna vision på längre sikt genom att det 
föreskrivs ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 95 g CO2/km från nya bilar. 
För att säkra överensstämmelse med den 
strategin och ge industrin större 
planeringssäkerhet bör det fastställas ett 
långsiktigt mål för specifika 
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon 
år 2020.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp är 
högre än för personbilar och på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs för 
detta, är det orealistiskt att ett långsiktigt mål på 135 g CO2/km ska kunna nås till 2020. Det 
skulle medföra en ökning av detaljhandelspriset på över 5 000 EUR och resultera i att 
särskilda fordonskategorier (t.ex. klass III) försvann. Den första undersökningen som 
genomfördes på uppdrag av kommissionen visade att ett mål på 160 g CO2/km är ett 
långtgående, men genomförbart mål.

Ändringsförslag 37
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 15 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I och med gemenskapens strategi för 
minskade koldioxidutsläpp från 
personbilar och lätta nyttofordon 
fastställdes en samordnad strategi i syfte 
att uppnå gemenskapsmålet på 120 g 
CO2/km till 2012, samtidigt som det också 
lades fram en mer långsiktig vision av 
ytterligare utsläppsminskningar. I 
förordning (EG) nr 443/2009 bekräftas 
denna vision på längre sikt genom att det 
föreskrivs ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 95 g CO2/km från nya bilar. 
För att säkra överensstämmelse med den 
strategin och ge industrin större 
planeringssäkerhet bör det fastställas ett 
långsiktigt mål för specifika 
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon 
år 2020.

utgår

Or. en

Motivering

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).

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

Förslag till förordning
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I och med gemenskapens strategi för (15) I och med gemenskapens strategi för 
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minskade koldioxidutsläpp från personbilar 
och lätta nyttofordon fastställdes en 
samordnad strategi i syfte att uppnå 
gemenskapsmålet på 120 g CO2/km till 
2012, samtidigt som det också lades fram 
en mer långsiktig vision av ytterligare 
utsläppsminskningar. I förordning (EG) 
nr 443/2009 bekräftas denna vision på 
längre sikt genom att det föreskrivs ett mål 
för de genomsnittliga utsläppen på 95 g 
CO2/km från nya bilar. För att säkra 
överensstämmelse med den strategin och 
ge industrin större planeringssäkerhet bör 
det fastställas ett långsiktigt mål för 
specifika koldioxidutsläpp från lätta 
nyttofordon år 2020.

minskade koldioxidutsläpp från personbilar 
och lätta nyttofordon fastställdes en 
samordnad strategi i syfte att uppnå 
gemenskapsmålet på 120 g CO2/km till 
2012, samtidigt som det också lades fram 
en mer långsiktig vision av ytterligare 
utsläppsminskningar. I förordning (EG) 
nr 443/2009 bekräftas denna vision på 
längre sikt genom att det föreskrivs ett mål 
för de genomsnittliga utsläppen på 95 g 
CO2/km från nya bilar. För att säkra 
överensstämmelse med den strategin och 
ge industrin större planeringssäkerhet bör 
det fastställas långsiktiga mål för specifika 
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon för
åren 2020 och 2025.

Or. de

Motivering

Två långsiktiga etappmål för åren 2020 och 2025 bör fastställas. Detta ger tillverkarna 
trygghet i planeringen och leder till en stegvis minskning av koldioxidutsläppen från lätta 
nyttofordon.

Ändringsförslag 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli 

Förslag till förordning
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I och med gemenskapens strategi för 
minskade koldioxidutsläpp från 
personbilar och lätta nyttofordon 
fastställdes en samordnad strategi i syfte 
att uppnå gemenskapsmålet på 120 g 
CO2/km till 2012, samtidigt som det också 
lades fram en mer långsiktig vision av 
ytterligare utsläppsminskningar. I 
förordning (EG) nr 443/2009 bekräftas 
denna vision på längre sikt genom att det 
föreskrivs ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 95 g CO2/km från nya bilar. 

utgår
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För att säkra överensstämmelse med den 
strategin och ge industrin större 
planeringssäkerhet bör det fastställas ett 
långsiktigt mål för specifika 
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon 
år 2020.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp är 
högre än för personbilar och på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs för 
detta, är det orealistiskt att ett långsiktigt mål på 135 g CO2/km ska kunna nås till 2020. Det 
skulle medföra en ökning av detaljhandelspriset på över 5 000 EUR och resultera i att 
särskilda fordonskategorier (t.ex. klass III) försvann. Den första undersökningen som 
genomfördes på uppdrag av kommissionen visade att ett mål på 160 g CO2/km är ett 
långtgående, men genomförbart mål.

Ändringsförslag 40
Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att de långtgående 
utsläppsmålen för fordon ska få optimal 
effekt måste man se till att användarna 
får objektiv och precis information om 
fordonens utsläpp och 
bränsleförbrukning vid normal körning. 
Kommissionen bör därför undersöka 
huruvida testkriterierna för mätning av 
personbilars och skåpbilars 
bränsleförbrukning enligt förordning 
(EG) nr 715/2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp kan 
revideras, så att mätningen av fordonens 
bränsleförbrukning ger en rättvis bild av 
förbrukningen vid normal körning. 

Or. en
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Ändringsförslag 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. de

Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion. I analogi med detta bör avgifterna för extra utsläpp tas ut först från och med den 
1 januari 2015.

Ändringsförslag 42
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
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förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med
den 1 januari 2012. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. en

Motivering

Förordningens ikraftträdande bör tidigareläggas till 2012 i enlighet med kommissionens och 
rådets förslag från 2007. 

Ändringsförslag 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2013. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. en
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Motivering

För att anpassa denna förordning till förordningen om personbilars koldioxidutsläpp som 
träder i kraft 2015.

Ändringsförslag 44
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits för lätta nyttofordon och som tillämpas enligt 
direktivet om personbilar är fullständigt oproportionerliga och inte alls jämförbara med 
andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess konkurrens- och 
livskraft. De nuvarande avgifterna för extra utsläpp skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer visar att avgifterna inom EU:s 
utsläppshandelssystem skulle uppgå till 15 euro/ton, ytterligare böter inom detta system till 
100 euro/ton (om bestämmelserna inte följs) och enligt direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling till 30–40 euro/ton (externa livscykelkostnader för CO2).
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Ändringsförslag 45
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning
tillverkarna underlåter att uppnå målet.
För att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som 
fastställs i förordning (EG) nr 443/2009.
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiftsnivån bör 
avspegla marginalkostnaden för att 
efterleva de specifika utsläppsmål som 
fastställs i bilaga I, så att tillverkarna ges 
ett ekonomiskt incitament att uppnå 
målen. Avgiftsbeloppen bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

Or. en

Motivering

Avgifterna för extra utsläpp måste avspegla marginalkostnaderna för efterlevnaden. I en 
undersökning som genomfördes på uppdrag av Storbritanniens transportministerium drog 
man slutsatsen att det föreslagna straffavgiftssystemet skulle medföra att tillverkarna 
överskrider sina mål med många gram, eftersom det skulle löna sig bättre för dem att betala 
straffavgiften än att investera i nödvändiga utsläppsminskningar för att fullgöra sina 
skyldigheter fullt ut. 

Ändringsförslag 46
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
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överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. 
För att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som 
fastställs i förordning (EG) nr 443/2009.
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiftsbeloppen bör 
anses vara intäkter i Europeiska unionens 
budget.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft. De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 
2015 uppgå till 480 euro/ton medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem visar att dessa betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter 
inom detta system på 100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för 
miljöanpassad offentlig upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton 
(externa livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 47
Peter Van Dalen

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Medlemsstaterna bör fortsätta att i 
tillräcklig utsträckning uppmuntra 
produktionen och användningen av lätta 
eldrivna nyttofordon som redan har 
utvecklats och som uppfyller de 
utsläppsnormer som fastställs i denna 
förordning, med hjälp av prisincitament 
såsom gynnsamma skattevillkor. 

Or. nl
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Motivering

Det utvecklas redan lätta nyttofordon i Europa som enkelt uppfyller de utsläppsnormer som 
fastställs i denna förordning. Om medlemsstaterna i tillräcklig utsträckning uppmuntrade 
utvecklingen och användningen av dessa lätta nyttofordon med hjälp av prisincitament, skulle 
miljömålen i denna förordning lättare kunna uppfyllas. Medlemsstaterna bör därför 
uppmuntras att tillhandahålla tillräcklig finansiering för att utveckla dessa incitament.

Ändringsförslag 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Montering av 
hastighetsbegränsande anordningar 
kommer att uppmuntra tillverkarna att 
konstruera fordonsmotorer som är bättre 
lämpade för sitt syfte – att minska 
bränsleförbrukningen och företagens 
kostnader.

Or. en

Motivering

Skåpbilarnas och de lätta nyttofordonens bränsleeffektivitet försämrades mellan 2001 och 
2007, vilket ökade driftskostnaderna för företagsanvändarna. För att EU 2020-målen om 
ökad konkurrenskraft för företagen ska kunna uppnås är det oerhört viktigt att de onödiga 
transportkostnaderna minskas. Motorer som installeras i företagsfordon ska uppfylla sitt syfte 
och inte i onödan konstrueras för höghastighetskörning på motorväg.

Ändringsförslag 49
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Monteringen och användningen av 
hastighetsbegränsande anordningar i 
fordon i kategorin N3 har visat sig mycket 
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användbar och effektiv. Dessa 
anordningar bör därför användas även i 
fordon i kategorin N1.

Or. de

Ändringsförslag 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De hastighetsbegränsande 
anordningarnas gynnsamma effekter för 
miljön och energiförbrukningen, för 
motor- och däckslitaget samt för 
trafiksäkerheten kommer att bidra till att 
målen i denna förordning uppnås.

Or. en

Motivering

Smarta hastighetsbegränsande anordningar får såväl direkta som indirekta effekter på 
bränsleförbrukningen. En direkt effekt är att det behövs mindre bränsle vid långsammare 
körning. En indirekt effekt är att det med ett tak för maxhastigheten blir möjligt med en 
noggrann optimering av framdrivningen för just denna hastighet, vilket ytterligare kan 
minska utsläppen. Koldioxidutsläppen ökar kraftigt i dynamiska trafiksituationer (stadstrafik 
vid rusningstid) och när hastigheten överskrider 120 km/h. Den maximala koldioxidminskning 
som kan uppnås med hjälp av smarta hastighetsbegränsande anordningar uppskattas till 
cirka 15 procent.

Ändringsförslag 51
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De hastighetsbegränsande 
anordningarnas gynnsamma effekter för 
miljön och energiförbrukningen, för 
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minskat motor- och däckslitage, minskade 
bullerstörningar samt ökad trafiksäkerhet 
kommer att förstärkas om sådana 
anordningar används allmänt.

Or. en

Motivering

Hög hastighet är en viktig bidragande faktor till trafikolyckor med dödlig utgång i hela 
Europa. Kapplöpningen om högre hastigheter inom vägtransporterna har inte bara lett till 
ökad efterfrågan, utan också högre bränsleförbrukning och ökade koldioxidutsläpp, mer 
buller och ökat tryck på säkerheten. Hastighetsbegränsande anordningar skulle därför vara 
till nytta både ur miljösynpunkt, ur ekonomisk synpunkt och ur säkerhetssynpunkt.

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

Förslag till förordning
Skäl 24 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i 
hög grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta 
nyttofordon kan det dessutom hända att 
en eventuell konkurrensfaktor i fråga om 
topphastighet kan resultera i 
överdimensionerade framdrivningssystem 
och därmed ineffektivitet vid 
långsammare driftförhållanden. Man bör 
därför undersöka om det är genomförbart
att utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

(24) Vägfordonens hastighet påverkar även 
deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. I enlighet med principen 
om att minska koldioxidutsläppen genom 
att i större utsträckning satsa på 
marknadsekonomiska incitament i stället 
för förbud skulle man kunna införa en 
frivillig bestämmelse om att ge 
tillverkarna särskilda krediter mot att de 
monterar in hastighetsbegränsande 
anordningar och sparar in på 
koldioxidutsläppen. Detta skulle bidra till 
att främja en bränslesnålare och 
miljövänligare fordonspark av lätta 
nyttofordon i unionen. Det är dock viktigt 
att man först vetenskapligt undersöker om 
en montering av hastighetsbegränsande 
anordningar skulle ge en avsevärd 
minskning av koldioxidutsläppen samt om 
man i så fall kan utvidga 
tillämpningsområdet för rådets direktiv 
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92/6/EEG om montering och användning 
av hastighetsbegränsande anordningar i 
vissa kategorier av motorfordon inom 
gemenskapen inom ramen för ett frivilligt 
system med bonusar med syftet att 
inkludera de lätta nyttofordon som 
omfattas av den här förordningen.

Or. de

Motivering

Monteringen av hastighetsbegränsande anordningar bör ske endast på frivillig basis, kopplas 
till incitament och ske endast under förutsättning att man vetenskapligt kan bevisa att 
hastighetsbegränsande anordningar ger en betydande minskning av koldioxidutsläppen. 

Ändringsförslag 53
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 24 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför 
undersöka om det är genomförbart att 
utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför utvidga 
tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

Or. de
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Motivering

Hastighetsbegränsande anordningar har redan införts för alla andra kategorier av 
nyttofordon. De utgör inget tekniskt problem och det uppkommer inte heller några nämnvärda 
kostnader på grund av monteringen. Det skapas ett incitament för tillverkarna att installera 
mindre och effektivare motorer som släpper ut mindre CO2.

Ändringsförslag 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 24 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför 
undersöka om det är genomförbart att
utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför utvidga 
tillämpningsområdet för rådets direktiv 
92/6/EEG om montering och användning 
av hastighetsbegränsande anordningar i 
vissa kategorier av motorfordon inom 
gemenskapen, för att inkludera de lätta 
nyttofordon som omfattas av den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 55
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 1. Genom denna förordning fastställs krav i 
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fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. De genomsnittliga 
koldioxidutsläpp som fastställs i denna 
förordning för nya lätta nyttofordon till 
175 g CO2/km från och med 2012 och till 
160 g CO2/km från och med 2015 ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess tillämpningsåtgärder.

Or. de

Motivering

Aktuella modeller från tillverkare visar att lätta nyttofordon nästan redan nu kan uppnå målet 
på 175 g CO2/km. Det är därför möjligt för tillverkarna att uppnå genomsnittliga utsläpp på 
175 g CO2/km fram till 2012 och utsläppsvärden på 160 g CO2/km fram till 2015.

Ändringsförslag 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 160 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

Or. en

Motivering

För att EU 2020-målen ska kunna uppnås är det oerhört viktigt att bränsleeffektiviteten hos 
skåpbilar och lätta nyttofordon förbättras, så att företagens transportkostnader kan minskas.
De åtgärder som krävs för att förbättra bränsleffektiviteten och minska koldioxidutsläppen är 
i praktiken de samma. Fordonstillverkarna har offentligen hävdat att kommissionens 
2016-mål är en utmaning, men inofficiellt har de medgett att målet skulle kunna vara 
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betydligt mer långtgående.

Ändringsförslag 57
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 160 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

Or. en

Motivering

Målet i denna förordning bör fastställas till 160 g CO2/km i stället för 175 g CO2/km för att 
uppmuntra snabbare effektivitetsförbättringar och koldioxidminskningar inom transporten.
Kommissionen har föreslagit detta mål för 2015, som del i strategin att minska 
koldioxidutsläppen för lätta nyttofordon. Utvecklingen av personbilar visar att en 
14-procentig minskning jämfört med 2007 års nivåer är genomförbar – man bör hålla i 
minnet att alla större tillverkare av lätta nyttofordon även producerar personbilar.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
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nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

nya lätta nyttofordon till 160 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 165 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder.

Or. en

Motivering

För att komma närmare potentialen av de negativa kostnaderna bör målet för 2014 för 
minskningar av koldioxidutsläppen fastställas till 165 g CO2/km. 
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Ändringsförslag 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna förordning ingår i de 
kompletterande åtgärder som fastställs i 
gemenskapens samordnade strategi.

Or. en

Motivering

Detta lagstiftningsförslag är en fortsättning på det lagstiftningsarbete som kommissionen 
inledde 2007 för att ta itu med vägfordons inverkan på klimatet. Det tar upp en av de tekniska 
förbättringar som listas i KOM(2007)0019.

Ändringsförslag 61
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i 
denna förordning ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen på 
135 g CO2/km från nya lätta nyttofordon
som registreras i gemenskapen.

2. I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
160 g CO2/km från nya lätta nyttofordon,
med början 2020, i enlighet med 
artikel 12.4.

I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
145 g CO2/km från nya lätta nyttofordon, 
med början 2025, i enlighet med 
artikel 12.5.

Or. en
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Motivering

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).

Ändringsförslag 62
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i 
denna förordning ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen på 
135 g CO2/km från nya lätta nyttofordon
som registreras i gemenskapen.

2. I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på
160 g CO2/km från nya lätta nyttofordon,
med början 2020, i enlighet med 
artikel 12.4.

I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
145 g CO2/km från nya lätta nyttofordon, 
med början 2025, i enlighet med 
artikel 12.5.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp är 
högre än för personbilar och på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs för 
detta, är det orealistiskt att ett långsiktigt mål på 135 g CO2/km ska kunna nås till 2020. Det 
skulle medföra en ökning av detaljhandelspriset på över 5 000 EUR och resultera i att 
särskilda fordonskategorier (t.ex. klass III) försvann. Den första undersökningen som 
genomfördes på uppdrag av kommissionen visade att ett mål på 160 g CO2/km är ett 
långtgående, men genomförbart mål.
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Ändringsförslag 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i 
denna förordning ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen på 
135 g CO2/km från nya lätta nyttofordon 
som registreras i gemenskapen.

2. I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på
160 g CO2/km från nya lätta nyttofordon,
med början 2020, i enlighet med 
artikel 12.4.

I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
145 g CO2/km från nya lätta nyttofordon, 
med början 2025, i enlighet med 
artikel 12.5.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp är 
högre än för personbilar och på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs för 
detta, är det orealistiskt att ett långsiktigt mål på 135 g CO2/km ska kunna nås till 2020. Det 
skulle medföra en ökning av detaljhandelspriset på över 5 000 EUR och resultera i att 
särskilda fordonskategorier (t.ex. klass III) försvann. Den första undersökningen som 
genomfördes på uppdrag av kommissionen visade att ett mål på 160 g CO2/km är ett 
långtgående, men genomförbart mål.

Ändringsförslag 64
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i 
denna förordning ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen på 
135 g CO2/km från nya lätta nyttofordon 
som registreras i gemenskapen.

2. I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på
160 g CO2/km från nya lätta nyttofordon,
med början 2020, i enlighet med 
artikel 12.4.
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I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
145 g CO2/km från nya lätta nyttofordon, 
med början 2025, i enlighet med 
artikel 12.5.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 160 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen, under förutsättning att 
kommissionen inom ramen för översynen 
enligt artikel 12.4 har bekräftat att detta 
mål är genomförbart.

Or. de

Motivering

Två långsiktiga etappmål för åren 2020 och 2025 bör fastställas för att ge tillverkarna 
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övergångsperioder och för att göra det möjligt för dem att kontinuerligt införa innovativ och 
bränslebesparande teknik, successivt minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon, och få 
planeringssäkerhet på lång sikt. Innan man slutgiltigt fastställer de nya målen måste man 
undersöka om de är genomförbara.

Ändringsförslag 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 fastställs i denna 
förordning de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen för nya lätta 
nyttofordon som registreras i gemenskapen 
till 125 g CO2/km, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och 
mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder.

Or. en

Motivering

Ett mål till 2020 på 125 g/km är tekniskt och ekonomiskt genomförbart och skulle ge 
konsumenterna nettobränslebesparingar. 

Ändringsförslag 67
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 125 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) 
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nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder.

Or. de

Motivering

Lätta nyttofordon bör uppnå lika långtgående minskningsmål som personbilar. Målet på 
125 g CO2/km innebär en minskning med ca 38 procent och anpassas därmed till målet för 
personbilar (ca 40 procent).

Ändringsförslag 68
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 160 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i unionen, 
under förutsättning att genomförbarheten 
bekräftats, i enlighet med artikel 12.4.

Or. en

Motivering

På grund av de längre utvecklings- och produktionscyklerna, de högre årliga minskningarna 
och de högre kostnaderna för att minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon jämfört 
med personbilar, är målet på 135 g CO2/km alltför långtgående samt ogenomförbart inom 
den tidsperiod som fastställs. Dessutom är det viktigt att detta mål fastställs för 2014 och 
bygger på en utförlig konsekvensanalys.

Ändringsförslag 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
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förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 150 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. de

Motivering

Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp är 
högre än för personbilar och på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs för 
detta, är det orealistiskt att målet på 135 g CO2/km ska kunna nås inom den tidsram som 
föreslås. 150 g CO2/km är ett långtgående, men uppnåeligt mål.

Ändringsförslag 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 125 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

För att EU 2020-målen ska kunna uppnås är det oerhört viktigt att bränsleeffektiviteten hos 
skåpbilar och lätta nyttofordon förbättras, så att företagens transportkostnader kan minskas. 
De åtgärder som krävs för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska koldioxidutsläppen 
är i praktiken de samma. Fordonstillverkarna har fört en kampanj för att förhindra att det 
fastställs långtgående bränslebesparande/koldioxidminskande normer, men de överträffar 
redan förväntningarna i 2009 års lagstiftning. Branschen kommer att svara positivt och 
innovativt när avsevärda förbättringsmål fastställs för den, och den får tio år på sig att 
uppfylla dem.
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Ändringsförslag 71
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 125 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Ett mål på 125 g CO2/km skulle motsvara en minskning på 38 procent i jämförelse med 2007 
års nivåer. Lagstiftningen för lätta nyttofordon skulle då ligga i linje med de minskningskrav 
som gäller för personbilar, där man har kommit överens om en 40-procentig minskning 
jämfört med 2006 års nivåer. Kommissionens konsekvensanalys visar att ett mål på 125 g 
CO2/km är genomförbart, även om skåpbilar med elbatterier inte tas med.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 125 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Ett mål till 2020 på 125 g CO2/km skulle motsvara en minskning på 38 procent jämfört med 
dagens nivåer. Detta skulle överensstämma bättre med minskningsnivåerna för personbilar, 
där målet för 2020 kräver en minskning på 40 procent. Att målet 125 g CO2/km är tekniskt 
genomförbart stöds av kommissionens konsekvensanalys och ger tillverkarna en stark signal 
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att förbättra skåpbilsmodellerna genom innovation.

Ändringsförslag 73
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2025 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Gränsen på 135 g CO2/km är ett långtgående långsiktigt mål som för närvarande är svårt att 
nå. Det behövs mer tid för att branschen ska ha möjlighet att nå detta mål. När man 
fastställer mål bör man hålla i minnet att produktionscyklerna för lätta nyttofordon är längre 
än för personbilar och att utrymmet för att förbättra utsläppsprestandan för lätta nyttofordon 
är mycket mindre.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Från och med 2025 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i unionen, 
under förutsättning att kommissionen 
inom ramen för översynen enligt 
artikel 12.4 har bekräftat att detta mål är 
genomförbart.

Or. de
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Motivering

Två långsiktiga etappmål för åren 2020 och 2025 bör fastställas för att ge tillverkarna 
övergångsperioder och för att göra det möjligt för dem att kontinuerligt införa innovativ och 
bränslebesparande teknik, successivt minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon, och få 
planeringssäkerhet på lång sikt. Innan man slutgiltigt fastställer de nya målen måste man
undersöka om de är genomförbara.

Ändringsförslag 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna uppmuntras att 
införa ytterligare kompletterande åtgärder 
för att främja utsläppssnåla fordon, och 
framför allt att differentiera 
fordonsskatter, -avgifter och -pålagor som 
bygger på utsläppsprestanda.

Or. en

Motivering

Ett mål till 2020 på 125 g/km är tekniskt och ekonomiskt genomförbart och skulle ge 
konsumenterna nettobränslebesparingar. 

Ändringsförslag 76
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon i kategori N1 
för vilka typgodkännandet utvidgats i 
enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) 
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(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

nr 715/2007 (nedan kallade lätta 
nyttofordon) som registreras för första 
gången i gemenskapen och som inte 
registrerats tidigare utanför gemenskapen 
(nedan kallade nya lätta nyttofordon).

Or. en

Ändringsförslag 77
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon i kategori N1 
för vilka typgodkännandet utvidgats i 
enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) 
nr 715/2007 (nedan kallade lätta 
nyttofordon) som registreras för första 
gången i gemenskapen och som inte 
registrerats tidigare utanför gemenskapen 
(nedan kallade nya lätta nyttofordon).

Or. en

Motivering

Det måste tydliggöras att förordningens tillämpningsområde gäller fordon i kategori N1.

Ändringsförslag 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M2, N1 och N2



PE442.811v01-00 44/81 AM\817369SV.doc

SV

definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

enligt definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

Or. en

Motivering

Fordon i kategorierna M2 och N2, som konkurrerar med N1 men som inte omfattas av andra 
normer för koldioxidutsläpp, bör omfattas av denna förordning så att man förhindrar 
ytterligare luckor i lagstiftningen. Lättare N2- och M2-fordon har utvecklats utgående från 
N1-kategorin men kategoriseras som N2 eller M2 på grund av vissa särdrag, t.ex. högre vikt 
och fler säten. 

Ändringsförslag 79
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M2, N1 och N2 
enligt definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

Or. en
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Motivering

M2- och N2-fordon omfattas för närvarande inte av normerna för koldioxidutsläpp. Det finns 
en risk att tillverkarna ökar vikten hos tyngre N1-fordon och får dem typgodkända som N2 för 
att kringgå utsläppsnormerna.

Ändringsförslag 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M2, N1 och N2 
enligt definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

Or. en

Motivering

Fordon i kategorierna M2 och N2 måste ingå i förordningens tillämpningsområde för att 
förhindra luckor i lagstiftningen och incitament för att överföra fordon eller marknader från 
kategori N1 till dessa kategorier.

Ändringsförslag 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M2, N1 och N2
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definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

enligt definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

Or. en

Motivering

M2- och N2-fordon bör omfattas av tillämpningsområdet för denna lagstiftning så att 
ytterligare luckor i lagstiftningen förhindras.

Ändringsförslag 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade lätta nyttofordon) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade nya lätta 
nyttofordon).

Or. en

Motivering

Ett undantag för tyngre fordon kan få betydande effekter för minskningen av 
koldioxidutsläppen.
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Ändringsförslag 83
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse,

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse 
för det färdigbyggda eller etappvis 
färdigbyggda fordonet,

Or. de

Motivering

Kommissionen har redan i ett arbetsdokument angett att den metod som nämns i förslaget till 
förordning är olämplig för att bestämma de specifika koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon. Om fordon ska genomgå ytterligare etapper för att byggas färdigt har 
tillverkaren av grundfordonet ingen som helst möjlighet att påverka koldioxidutsläppen från 
dessa etappvis färdigbyggda fordon.

Ändringsförslag 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) bränsleförbrukningsmätare: en 
display i fordonet som hela tiden visar den 
aktuella bränsleförbrukningen 
(i l/100 km) och som måste vara fullt 
synlig för föraren under körningen och 
inte går att stänga av.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att förarna känner till den verkliga bränsleförbrukningen hos sitt fordon, vilken 
ofta är högre än den förbrukning som uppmätts vid EU:s testcykel. En 
bränsleförbrukningsmätare kan bidra till att ge denna information och även uppmuntra 
förarna att köra bränslesnålare. Kommissionen är i färd med att ta fram krav om att 
personbilar ska utrustas med sådana anordningar. Dessa bör även gälla för lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 85
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: den genomsnittliga 
spårvidden multiplicerad med hjulbasen, 
enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definiera markytan, som omnämns i del B punkt 5 i bilaga II.

Ändringsförslag 86
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led gb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) nyttolast: differensen mellan den 
högsta tekniskt tillåtna vikten inklusive 
last enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitt 2.8 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG och fordonets vikt.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att definiera nyttolasten, som omnämns i del B punkt 6 i bilaga II. Denna 
definition bör förenhetligas med direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 87
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en

Motivering

Färdigbyggda fordon omfattas av detta lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 88
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Or. en

Motivering

För att säkra överensstämmelse med del B punkterna 5 och 6 i bilaga II.
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Ändringsförslag 89
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led gb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) nyttovikt: differensen mellan den 
högsta tekniskt tillåtna vikten i enlighet 
med bilaga III till direktiv 2007/46/EG 
och fordonets vikt.

Or. en

Motivering

För att säkra överensstämmelse med del B punkterna 5 och 6 i bilaga II.

Ändringsförslag 90
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led gc (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en

Motivering

Färdigbyggda fordon omfattas av detta lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 91
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led ga (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: den genomsnittliga 
spårvidden multiplicerad med hjulbasen, 
enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definiera markytan, som omnämns i del B punkt 5 i bilaga II.

Ändringsförslag 92
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led gb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) nyttolast: differensen mellan den 
högsta tekniskt tillåtna vikten inklusive 
last enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitt 2.8 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG och fordonets vikt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definiera nyttolasten, som omnämns i del B punkt 6 i bilaga II. Denna 
definition bör förenhetligas med direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led ga (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Or. en

Ändringsförslag 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led gb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en

Motivering

Färdigbyggda fordon omfattas av detta lagstiftningsförslag och måste därför definieras.

Ändringsförslag 95
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller etappvis färdigbyggda 
fordon behöver tillverkaren endast ange 
grundfordonens specifika 
koldioxidutsläpp och efterleva dem i 
enlighet med första stycket.
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Or. de

Motivering

Kommissionen har redan i ett arbetsdokument angett att den metod som nämns i förslaget till 
förordning är olämplig för att bestämma de specifika koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon. Om fordon ska genomgå ytterligare etapper för att byggas färdigt har 
tillverkaren av grundfordonet ingen som helst möjlighet att påverka koldioxidutsläppen från 
dessa etappvis färdigbyggda fordon.

Ändringsförslag 96
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. de

Motivering

Förordningen bör träda i kraft 2012, såsom kommissionen och rådet föreslog 2007. Det finns 
ingen anledning att vänta till 2014. Målen ska uppnås med den aktuella teknik som finns 
tillgänglig.

Ändringsförslag 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 



PE442.811v01-00 54/81 AM\817369SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. de

Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
färdigbyggda nyttofordon ansvara för att 
det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. en
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Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än dem 
för personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under andra halvåret 2015 så att 
de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de färdigbyggda fordonens genomsnittliga 
koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte inbegripas 
förrän 2016.

Ändringsförslag 99
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. fr

Motivering

2007 tillkännagav kommissionen de mellanliggande målen 175 g/km till 2012 och 160 g/km 
2015. Detta är realistiska mål som bör bibehållas så att man nu kan inleda en innovativ 
industripolitik som gör att EU kan uppfylla målet om 125 g/km 2020.

Ändringsförslag 100
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
färdigbyggda nyttofordon ansvara för att 
det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 101
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
färdigbyggda nyttofordon ansvara för att 
det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
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enligt artikel 10. enligt artikel 10.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 102
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
färdigbyggda nyttofordon ansvara för att 
det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. en

Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under andra halvåret 2015 så att 



PE442.811v01-00 58/81 AM\817369SV.doc

SV

de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

Ändringsförslag 103
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
färdigbyggda nyttofordon ansvara för att 
det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.
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Or. en

Motivering

För att anpassa denna förordning till förordningen om personbilars koldioxidutsläpp som 
träder i kraft 2015.

Ändringsförslag 105
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fastställa varje tillverkares 
specifika utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon 
under det berörda året beaktas:

utgår

– 75 % år 2014.
– 80 % år 2015.
– 100 % från och med 2016.

Or. de

Motivering

”Infasning” betyder bara att förordningen träder i kraft ännu senare än planerat. Det skulle 
medföra att tillverkarna fram till 2016 inte skulle vara tvungna att genomföra nästan några 
åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fastställa varje tillverkares 
specifika utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 

För att bedöma varje tillverkares resultat i 
enlighet med artikel 7 för åren 2012 och 
2013 ska ett icke bindande mål på ett 
genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
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det berörda året beaktas: 175 g CO2/km från nya lätta nyttofordon
tillämpas.

– 75 % år 2014.
– 80 % år 2015.
– 100 % från och med 2016.

Or. en

Motivering

En etappvis metod vilseleder medborgaren och överensstämmer inte med bättre lagstiftning. 

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska vidta lämpliga åtgärder 
för att stegvis minska de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon som registreras i unionen 
fram till målet på 135 g CO2/km 2025.
Tillverkarna ska därvid rätta sig efter 
följande bindande mål, så att en fortsatt 
innovation tryggas:
– 165 g CO2/km år 2019.
– 145 g CO2/km år 2023.

Or. de

Motivering

Tillverkarna bör ha vägledande mål att rätta sig efter så att man ser till att de kontinuerligt 
inför innovativ och bränslebesparande teknik. 
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Ändringsförslag 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli, 

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

65 % år 2015.

Or. en

Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under andra halvåret 2015 så att 
de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

Ändringsförslag 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75% år 2014. utgår

Or. en

Ändringsförslag 110
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 



PE442.811v01-00 62/81 AM\817369SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 111
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75% år 2014. – 65% år 2015.
– 75% år 2016.

Or. en

Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under andra halvåret 2015 så att 
de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 75 % år 2015.

Or. de
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Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion.

Ändringsförslag 113
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 65 % år 2014.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha en genomförandeperiod för nya lätta nyttofordon motsvarande 
personbilarnas treårsperiod. Utvecklingsfasen för lätta nyttofordon är ungefär sju år, medan 
den för personbilar är fem år. Produktionscykeln för lätta nyttofordon varar över tio år, 
medan den för personbilar kan vara mellan fem och sju år.

Ändringsförslag 114
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 65 % år 2015.

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 75 % år 2016.

Or. en

Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under andra halvåret 2015 så att 
de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

Ändringsförslag 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 75 % år 2013.

Or. en

Motivering

För att anpassa denna förordning till förordningen om personbilars koldioxidutsläpp som 
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träder i kraft 2015.

Ändringsförslag 117
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 65 % år 2015.

Or. en

Ändringsförslag 118
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 75 % år 2015.

Or. en

Motivering

Utvecklings- och produktionstiderna är mycket längre för lätta nyttofordon än för 
personbilar, och lätta nyttofordon behöver därför mer ledtid och en längre infasningsperiod.

Ändringsförslag 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80% år 2015. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 120
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 80 % år 2016.

Or. de

Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion.

Ändringsförslag 122
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 75 % år 2015.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att ha en genomförandeperiod för nya lätta nyttofordon motsvarande 
personbilarnas treårsperiod. Utvecklingsfasen för lätta nyttofordon är ungefär sju år, medan 
den för personbilar är fem år. Produktionscykeln för lätta nyttofordon varar över tio år, 
medan den för personbilar kan vara mellan fem och sju år.

Ändringsförslag 123
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 75 % år 2016.

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.

Or. en
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Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under andra halvåret 2015 så att 
de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

Ändringsförslag 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 80 % år 2014.

Or. en

Motivering

För att anpassa denna förordning till förordningen om personbilars koldioxidutsläpp som 
träder i kraft 2015.

Ändringsförslag 126
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 75 % år 2016.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.

Or. en

Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under den andra hälften av 2015 
så att de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

Ändringsförslag 128
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 80 % år 2016.

Or. en

Motivering

Utvecklings- och produktionstiderna är mycket längre för lätta nyttofordon än för 
personbilar, och lätta nyttofordon behöver därför mer ledtid och en längre infasningsperiod.
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Ändringsförslag 129
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2017.

Or. en

Ändringsförslag 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. utgår

Or. en

Ändringsförslag 131
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under den andra hälften av 2015 
så att de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

Ändringsförslag 133
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är mycket längre än för 
personbilar behöver de mer ledtid och en längre infasningsperiod. När det gäller etappvis 
färdigbyggda fordon kommer direktiv 2007/46/EG om typgodkännande att omfatta alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon först från och med maj 2013. 2014 kommer att vara det 
första hela kalenderår för vilket det finns uppgifter om dessa fordons koldioxidutsläpp och 
vikt. Dessa uppgifter kommer att översändas till tillverkarna under andra halvåret 2015 så att 
de kan utvärdera vilken inverkan vikten har på de etappvis färdigbyggda fordonens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. Utsläpp från etappvis färdigbyggda fordon bör därför inte 
inbegripas förrän 2016.

Ändringsförslag 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2015.

Or. en

Motivering

För att anpassa denna förordning till förordningen om personbilars koldioxidutsläpp som 
träder i kraft 2015.
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Ändringsförslag 136
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Or. en

Motivering

Utvecklings- och produktionstiderna är mycket längre för lätta nyttofordon än för 
personbilar, och lätta nyttofordon behöver därför mer ledtid och en längre infasningsperiod.

Ändringsförslag 137
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 80 % från och med 2016.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha en genomförandeperiod för nya lätta nyttofordon motsvarande 
personbilarnas treårsperiod. Utvecklingsfasen för lätta nyttofordon är ungefär sju år, medan 
den för personbilar är fem år. Produktionscykeln för lätta nyttofordon varar över tio år, 
medan den för personbilar kan vara mellan fem och sju år.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2017.

Or. de

Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion.

Ändringsförslag 139
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 80 % år 2017.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 140
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2017.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha en genomförandeperiod för nya lätta nyttofordon motsvarande 
personbilarnas treårsperiod. Utvecklingsfasen för lätta nyttofordon är ungefär sju år, medan 
den för personbilar är fem år. Produktionscykeln för lätta nyttofordon varar över tio år, 
medan den för personbilar kan vara mellan fem och sju år.

Ändringsförslag 141
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 142
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 143
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Etappvis färdigbyggda fordon bör inte inbegripas i lagstiftningen före 2016, på grund av 
bristen på tillgängliga uppgifter och risken för oriktigheter i uppgifterna.
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Ändringsförslag 144
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Superkrediter

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som
– 2,5 lätta nyttofordon 2014,
– 1,5 lätta nyttofordon 2015,
– 1 lätt nyttofordon från och med 2016.

Or. de

Motivering

Superkrediter motverkar sitt syfte. När allt kommer omkring leder de bara till att det släpps ut 
mer koldioxid totalt sett, eftersom de bränslesnåla fordonen kompenserar för de fordon som 
har särskilt hög bränsleförbrukning.

Ändringsförslag 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordningar

Hastighetsbegränsande anordningar ska 
införas senast 2015 för att begränsa 
toppfarten till 110 km/h för nytillverkade 
fordon i kategorierna M2, N1 och N2 
enligt definitionen i artikel 2.
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Or. en

Motivering

Skåpbilarnas och de lätta nyttofordonens bränsleeffektivitet försämrades mellan 2001 och 
2007, vilket ökade driftskostnaderna för företagsanvändarna. För att EU 2020-målen om 
ökad konkurrenskraft för företagen ska kunna uppnås är det oerhört viktigt att de onödiga 
transportkostnaderna minskas. Motorer som installeras i företagsfordon måste uppfylla sitt 
syfte, och inte i onödan konstrueras för höghastighetskörning på motorväg. En 
hastighetsbegränsande anordning som är inställd för en högsta hastighet på 110 km/h 
(68 mph) skulle göra det möjligt för tillverkarna att uppfylla minskningsmålen till en mycket 
lägre kostnad. 

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

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
lätta nyttofordon säkerställa att deras 
fordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
är inställda för en högsta hastighet 
på 100 km/h.

Or. en

Motivering

Smarta hastighetsbegränsande anordningar får såväl direkta som indirekta effekter på 
bränsleförbrukningen. En direkt effekt är att det behövs mindre bränsle vid långsammare 
körning. En indirekt effekt är att det med ett tak för maxhastigheten blir möjligt med en 
noggrann optimering av framdrivningen för just denna hastighet, vilket ytterligare kan 
minska utsläppen. Koldioxidutsläppen ökar kraftigt i dynamiska trafiksituationer (stadstrafik 
vid rusningstid) och när hastigheten överskrider 120 km/h. Den maximala koldioxidminskning 
som kan uppnås med hjälp av smarta hastighetsbegränsande anordningar uppskattas till 
cirka 15 procent.
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Ändringsförslag 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Specifika utsläppsmål för fordon som 

drivs med alternativa drivmedel
Vid bedömningen av i vilken utsträckning 
en tillverkare har uppfyllt sitt mål för 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
artikel 4 ska de angivna utsläppen av 
koldioxid för varje fordon som är 
konstruerat för att kunna drivas med en 
blandning av bensin och 85 % etanol 
(E85), i överensstämmelse med relevant 
unionslagstiftning eller europeisk teknisk 
standard, minskas med 5 % fram till och 
med den 31 december 2018 eftersom det 
finns större tekniska möjligheter till 
utsläppsminskning när biodrivmedel 
används. Denna minskning ska endast 
gälla om minst 30 % av bensinstationerna 
i den medlemsstat där fordonet är 
registrerat tillhandahåller denna typ av 
alternativt drivmedel på ett sätt som 
överensstämmer med de 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel som 
anges i relevant unionslagstiftning.

Or. de

Motivering

Den pågående utbyggnaden av infrastruktur för biodrivmedel kan ge betydande 
koldioxidutsläppsminskningar från fordonsparken om man ser till hela processen från källa 
till slutlig användning i fordonet. Bestämmelser för lätta nyttofordon som drivs med 
alternativa drivmedel bör därför införas i analogi med förordning (EG) nr 443/2009 om 
utsläppsnormer för nya personbilar.
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Ändringsförslag 148
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordningar

Från och med den 1 januari 2014 ska 
tillverkare av lätta nyttofordon ansvara 
för att samtliga nya lätta nyttofordon 
enligt artikel 2 är utrustade med en 
hastighetsbegränsande anordning, som 
begränsar dessa fordons hastighet till 
högst 120 km/h.

Or. de

Motivering

Hastighetsbegränsande anordningar har redan införts för alla andra kategorier av 
nyttofordon. De utgör inget tekniskt problem och det uppkommer inte heller några nämnvärda 
kostnader på grund av monteringen. Det skapas ett incitament för tillverkarna att installera 
mindre och effektivare motorer som släpper ut mindre koldioxid.

Ändringsförslag 149
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar. 
Medlemsstaterna ska avgöra vilken 
högsta hastighet dessa anordningar ska 
ställas in på.
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Or. en

Motivering

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.


