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Ændringsforslag 150
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5
Superkreditter

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

udgår

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016.

Or. en

Begrundelse

Superkreditter til biler med ultralave emissioner reducerer i betydelig grad CO2-
besparelserne fra lovgivningen. Dette skyldes, at fabrikanterne sandsynligvis vil mindske 
fokusset på konventionelle køretøjer. Disse konventionelle køretøjer vil imidlertid blive 
anvendt i mange år fremover, hvormed den midlertidige effekt af at fremme køretøjer med 
lave emissioner som minimum vil blive opvejet af de opståede skader på klimaet.

Ændringsforslag 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5
Superkreditter

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-

udgår



PE442.834v01-00 4/89 AM\817674DA.doc

DA

emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:
- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016.

Or. en

Ændringsforslag 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km
medregnes som:

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 % af de 
vejledende specifikke CO2-emissioner i 
henhold til bilag I medregnes som:

Or. de

Begrundelse

For at fremme seriemonteringen af emissionsreducerende teknologier i lette 
erhvervskøretøjer skal der indføres målrettede incitamenter. Desuden bør faktoren for og 
varigheden af indrømmelsen af fordele for lette erhvervskøretøjer, som udleder mindre end 
halvdelen af de specifikke CO2-emissioner fra sammenlignelige lette erhvervskøretøjer, 
udvides.

Ændringsforslag 153
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige Ved beregningen af de gennemsnitlige 
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specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 % af 
køretøjets specifikke CO2-mål i 
overensstemmelse med bilag I medregnes 
som:

Or. en

Ændringsforslag 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 % af 
køretøjets specifikkeCO2-mål i 
overensstemmelse med bilag I medregnes 
som:

Or. en

Ændringsforslag 155
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på over 15 % af dets specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I medregnes 
som:
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2014,
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- 2 lette erhvervskøretøjer i 2015,
- 2,5 lette erhvervskøretøjer fra 2016.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at fremme innovationen og nedbringe omkostningerne for erhvervsbrugere 
bør lovgivningen fremme udviklingen af varevogne og lette erhvervskøretøjer med bedre 
brændstoføkonomi/lavere CO2-udledning. Tilsvarende bør lovgivningen modvirke, at 
produktionen af køretøjer, som er dyre i drift og udleder unødvendigt store mængder CO2, 
opretholdes.

Ændringsforslag 156
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige undersøgelser har vist, at en hastighedsgrænse på 100 km/t vil nedbringe 
CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer med op til 8 %. En hastighedsbegrænsning vil 
også reducere støjen og forbedre sikkerheden for alle trafikanter.
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Ændringsforslag 157
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger

Der indføres hastighedsbegrænsninger 
senest i 2015 med henblik på at begrænse 
maksimumshastigheden for 
nyproducerede køretøjer som defineret i 
artikel 2 til værdier, der falder i takt med 
øget fragtkapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 udgår

Or. en

Ændringsforslag 159
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 - 2 lette erhvervskøretøjer fra 2015 til 
2025,

Or. en
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Ændringsforslag 160
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 - 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2014

Or. en

Begrundelse

Superkreditter kan udgøre et incitament til at udvikle lette erhvervskøretøjer med lav 
emission. Investeringsudgifterne er højere, hvorfor det er nødvendigt at forlænge 
tidshorisonten for superkreditter.

Ændringsforslag 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 - 2 lette erhvervskøretøjer i 2015

Or. de

Begrundelse

For at fremme seriemonteringen af emissionsreducerende teknologier i lette 
erhvervskøretøjer skal der indføres målrettede incitamenter. Desuden bør faktoren for og 
varigheden af indrømmelsen af fordele for lette erhvervskøretøjer, som udleder mindre end 
halvdelen af de specifikke CO2-emissioner fra sammenlignelige lette erhvervskøretøjer, 
udvides.



AM\817674DA.doc 9/89 PE442.834v01-00

DA

Ændringsforslag 162
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 udgår

Or. en

Ændringsforslag 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 - 2 lette erhvervskøretøjer fra 2015 til 2025

Or. en

Ændringsforslag 164
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 - 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015

Or. en

Begrundelse

Superkreditter kan udgøre et incitament til at udvikle lette erhvervskøretøjer med lav 
emission. Investeringsudgifterne er højere, hvorfor det er nødvendigt at forlænge 
tidshorisonten for superkreditter.
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Ændringsforslag 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 - 2 lette erhvervskøretøjer i 2016

Or. de

Begrundelse

For at fremme seriemonteringen af emissionsreducerende teknologier i lette 
erhvervskøretøjer skal der indføres målrettede incitamenter. Desuden bør faktoren for og 
varigheden af indrømmelsen af fordele for lette erhvervskøretøjer, som udleder mindre end 
halvdelen af de specifikke CO2-emissioner fra sammenlignelige lette erhvervskøretøjer, 
udvides.

Ændringsforslag 166
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 let erhvervskøretøj fra 2016. udgår

Or. en

Ændringsforslag 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 let erhvervskøretøj fra 2016. udgår

Or. en
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Ændringsforslag 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 let erhvervskøretøj fra 2016. - 2 lette erhvervskøretøjer i 2017
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2018
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2019
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2020
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2021
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2022
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2023
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2024
- 1 let erhvervskøretøj fra 2025.

Or. de

Begrundelse

For at fremme seriemonteringen af emissionsreducerende teknologier i lette 
erhvervskøretøjer skal der indføres målrettede incitamenter. Desuden bør faktoren for og 
varigheden af indrømmelsen af fordele for lette erhvervskøretøjer, som udleder mindre end 
halvdelen af de specifikke CO2-emissioner fra sammenlignelige lette erhvervskøretøjer, 
udvides.

Ændringsforslag 169
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 let erhvervskøretøj fra 2016. - 2,5 lette erhvervskøretøjer fra 2016.

Or. en
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Begrundelse

Superkreditter kan udgøre et incitament til at udvikle lette erhvervskøretøjer med lav 
emission. Investeringsudgifterne er højere, hvorfor det er nødvendigt at forlænge 
tidshorisonten for superkreditter.

Ændringsforslag 170
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2017,

Or. en

Begrundelse

Superkreditter kan udgøre et incitament til at udvikle lette erhvervskøretøjer med lav 
emission. Investeringsudgifterne er højere, hvorfor det er nødvendigt at forlænge 
tidshorisonten for superkreditter.

Ændringsforslag 171
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 let erhvervskøretøj fra 2018.

Or. en

Begrundelse

Superkreditter kan udgøre et incitament til at udvikle lette erhvervskøretøjer med lav 
emission. Investeringsudgifterne er højere, hvorfor det er nødvendigt at forlænge 
tidshorisonten for superkreditter.
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Ændringsforslag 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Oplysninger

Alle fabrikanter af lette erhvervskøretøjer 
sikrer, at oplysninger om de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
og brændstofforbruget for deres 
køretøjsmodeller stilles til rådighed for 
kunden for det kalenderår, der begynder 
den 1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår.

Or. de

Begrundelse

For de kunder, der overvejende er erhvervskunder, er køretøjets brændstofforbrug et 
væsentligt kriterium for købsbeslutningen. Derfor skal disse oplysninger stilles til kundens 
rådighed.

Ændringsforslag 173
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
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at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

Or. en

Ændringsforslag 174
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2011, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

Or. de

Ændringsforslag 175
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
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importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

Or. en

Begrundelse

I henhold til bilag XIX til direktiv 2007/46/EF er gennemførelsesdatoen for nye trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i klasse N1 23. april 2013, hvorfor denne bestemmelse ikke finder 
anvendelse fra og med 2012. En funktionsdygtig CO2-overvågningsordning kan i bedste fald 
ligge klar fra og med 2014 under hensyntagen til, at ordningen skal udvikles og 
måleprocedurerne revideres.

Ændringsforslag 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

Or. en
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Ændringsforslag 177
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2015 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med ændringerne indført med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 178
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2014 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en
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Ændringsforslag 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2014 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 180
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

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

Or. de
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Ændringsforslag 181
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2014 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør ske i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Erfaringerne fra forordningen om biler viser, at overvågningen er vanskelig at 
foretage. Der er behov for en længere frist til at etablere en pålidelig overvågningsordning, 
navnlig eftersom der for nærværende ikke foreligger fuldstændige N1-data på EU-27-niveau, 
hvorfor udgangspunktet er ringere, end det for var biler.

Ændringsforslag 182
Elena Oana Antonescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2015 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med ændringerne indført med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2014 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør være i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Erfaringerne fra forordningen om personbiler viser, at overvågningen er 
vanskelig at foretage. Der er behov for en længere frist til at etablere en pålidelig 
overvågningsordning, navnlig eftersom der for nærværende ikke foreligger fuldstændige N1-
data på EU-27-niveau, hvorfor udgangspunktet er ringere, end det for var personbiler.

Ændringsforslag 184
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 

Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2011 og 
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hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Or. de

Ændringsforslag 185
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2010 og 2011
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Or. de

Ændringsforslag 186
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013 
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2014 og 2015 
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med ændringerne indført med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 187
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013 
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2013 og 2014 
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør ske i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013 
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2013 og 2014 
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen.

Ændringsforslag 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne skal også indsamle og 
indberette data i overensstemmelse med 
denne artikel om registreringer af køretøjer 
i klasse M2 og N2 som defineret i bilag II 
til direktiv 2007/46/EF med en
referencemasse på højst 2 610 kg og af 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007.

10. Medlemsstaterne skal også indsamle og 
indberette data i overensstemmelse med 
denne artikel om registreringer af køretøjer 
i klasse M2 og N2 som defineret i bilag II 
til direktiv 2007/46/EF og af køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 190
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra og med den 1. januar 2014 
udvides overvågningen til trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. en
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Begrundelse

Den valgte løsning vil få betydning for, om rammedirektivet om typegodkendelse og den 
nuværende overvågningsordning vil udgøre en brugbar løsning for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer som foreslået af Kommissionen. Køretøjstypegodkendelsen (2007/46/EF) finder 
anvendelse på alle typer af trinvis færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. Overvågningen 
udvides således fra og med januar 2014 til trinvis færdigopbyggede køretøjer. 2014 bliver det 
første hele kalenderår med overvågning og indsamling af CO2-emissioner og massen af 
trinvis færdigopbyggede køretøjer i henhold til den nye foreliggende procedure.

Ændringsforslag 191
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra og med den 1. januar 2014 
udvides overvågningen til trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den valgte løsning vil få betydning for, om rammedirektivet om typegodkendelse og den 
nuværende overvågningsordning vil udgøre en brugbar løsning for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer som foreslået af Kommissionen. Køretøjstypegodkendelsen (2007/46/EF) finder 
anvendelse på alle typer af trinvis færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. Overvågningen 
udvides således fra og med januar 2014 til trinvis færdigopbyggede køretøjer. 2014 bliver det 
første hele kalenderår med overvågning og indsamling af CO2-emissioner og massen af 
trinvis færdigopbyggede køretøjer i henhold til den nye foreliggende procedure.

Ændringsforslag 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra og med den 1. januar 2014 
udvides overvågningen til trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.
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Or. en

Begrundelse

Køretøjstypegodkendelsen (2007/46/EF) finder først anvendelse på alle typer af trinvis 
færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. Fra og med januar 2014 udvides overvågningen til 
trinvis færdigopbyggede køretøjer. 2014 bliver det første hele kalenderår med overvågning og 
indsamling af CO2-emissioner og massen af trinvis færdigopbyggede køretøjer i henhold til 
den nye foreliggende procedure.

Ændringsforslag 193
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Afgifterne for emissionsoverskridelserne 
svarer til de afgifter, der betales i andre 
sektorer i henhold til EU's 
emissionshandelssystem.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelserne har en helt forkert størrelse og svarer 
slet ikke til afgifterne i andre sektorer. De vil være meget skadelige for branchen og true dens 
konkurrenceevne og levedygtighed. Den nuværende afgift ville svare til 480 EUR/t i 2015, 
mens en sammenligning med andre sektorer inden for EU's emissionshandelsordning viser 
følgende: 15 EUR/t, ekstra strafafgift inden for emissionshandelsordningen, 100 EUR/t (ved 
manglende overholdelse), og direktivet om miljørigtige offentlige indkøb: 30-40 EUR/t 
(eksterne levetidsomkostninger for CO2).
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Ændringsforslag 194
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Afgifterne for emissionsoverskridelserne 
svarer til de afgifter, der betales i andre 
sektorer i henhold til EU's 
emissionshandelssystem.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelserne har en helt forkert størrelse og svarer 
slet ikke til afgifterne i andre sektorer. De vil være meget skadelige for branchen og true dens 
konkurrenceevne og levedygtighed. Den af Kommissionen foreslåede afgift for 
emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 2015, mens andre sektorer omfattet af EU's 
emissionshandelsordning til sammenligning betaler 15 EUR/t samt eventuelt en ekstra 
strafafgift inden for emissionshandelsordningen på 100 EUR/t i tilfælde af manglende 
overholdelse. I direktivet om miljørigtige offentlige indkøb er CO2-prisen imidlertid sat til 30-
40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
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2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus ved lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i år 2014, allerede er under udvikling eller sat i 
produktion i dag. Afgiften for overskridelse af emissionsniveauerne bør derfor ikke opkræves 
før den 1. januar 2015.

Ændringsforslag 196
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2012, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. de

Ændringsforslag 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
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2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

2013, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 198
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. 1 nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel:

udgår

a) Fra 2014 til 2018:
i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 
g CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km
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emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.
b) Fra 2019:
(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.
I denne artikel forstås ved:
"emissionsoverskridelse": det positive 
antal g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner - under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 11 -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4 
gælder for, afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og
"antal nye lette erhvervskøretøjer": det 
antal nye lette erhvervskøretøjer, som 
fabrikanten har fremstillet, og som er 
registreret i det pågældende tidsrum, jf. 
indfasningskriteriet i artikel 4.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelserne har en helt forkert størrelse og svarer 
slet ikke til afgifterne i andre sektorer. De vil være meget skadelige for branchen og true dens 
konkurrenceevne og levedygtighed. Den nuværende afgift ville svare til 480 EUR/t i 2015, 
mens en sammenligning med andre sektorer inden for EU's emissionshandelsordning viser 
følgende: 15 EUR/t, ekstra strafafgift inden for emissionshandelsordningen: 100 EUR/t (ved 
manglende overholdelse), og direktivet om miljørigtige offentlige indkøb: 30-40 EUR/t 
(eksterne levetidsomkostninger for CO2).
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Ændringsforslag 199
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgiften for den i stk. 1 nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel:

udgår

a) Fra 2014 til 2018:
i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 
g CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km
emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.
b) Fra 2019:

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelserne har en helt forkert størrelse og svarer 
slet ikke til afgifterne i andre sektorer. De vil være meget skadelige for branchen og true dens 
konkurrenceevne og levedygtighed. Den af Kommissionen foreslåede afgift for 
emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 2015, mens andre sektorer omfattet af EU's 
emissionshandelsordning til sammenligning betaler 15 EUR/t samt eventuelt en ekstra 
strafafgift inden for emissionshandelsordningen på 100 EUR/t i tilfælde af manglende 
overholdelse. I direktivet om miljørigtige offentlige indkøb er CO2-prisen imidlertid sat til 30-
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40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 200
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2014:

(Overskridelsesemissioner x 120 EUR) x 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Afgifterne for emissionsoverskridelsen skal afspejle de marginale omkostninger forbundet 
med opfyldelse.

Ændringsforslag 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2015 til 2018:

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus ved lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i år 2014, allerede er under udvikling eller sat i 
produktion i dag. Afgiften for overskridelse af emissionsniveauerne bør derfor ikke opkræves 
før den 1. januar 2015.
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Ændringsforslag 202
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2012 til 2018:

Or. de

Ændringsforslag 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2014:

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre overholdelse snarere end at opkræve bøder skal afgifterne for 
emissionsoverskridelsen afspejle de marginale investeringsomkostninger for hvert gram 
emissionsoverskridelse. Ifølge en analyse fra Det Forenede Kongerige vil målet først blive 
nået efter 2016 og muligvis først efter 2020, hvis afgiftens størrelse gradueres.

Ændringsforslag 204
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 
g CO2/km: 

udgår

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
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Or. de

Ændringsforslag 205
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 
g CO2/km: 

udgår

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 
g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

(i) (Emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer).

Or. en
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Ændringsforslag 207
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 209
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. de
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Begrundelse

Afgiften for overskridelser af CO2-emissioner ved lette erhvervskøretøjer bør tilpasses de 
tilsvarende afgifter for personbiler, idet en højere bøde kun giver mening, hvis CO2-
udledningen ville have forskellige konsekvenser for miljøet.

Ændringsforslag 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Bøderne til fabrikanter, der ikke reducerer CO2-emissionerne fra de lette erhvervskøretøjer, 
de fremstiller, bør svare til de tilsvarende retsbestemmelser for personbiler. Kommissionens 
forslag indeholder ingen begrundelse for højere bøder for N1-køretøjer.

Ændringsforslag 211
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 
g CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:

udgår

((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. de
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Begrundelse

Formålet med bøderne er at forhindre overskridelser af grænseværdierne. I nogle af sine 
undersøgelser går Kommissionen ud fra, at først en bøde på 120 EUR pr. gram kan sikre, at 
producenterne foretager investeringer. Rabatter på bøderne for de første tre gram medfører, 
at producenterne hellere betaler bøderne, end at de foretager de nødvendige investeringer for 
at reducere CO2-emissionerne.

Ændringsforslag 212
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 
g CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:

udgår

((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 2) × 95 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede "bødekorridor" vil i udbredt grad føre til manglende 
overholdelse af forordningen indtil 2019. Dette ændringsforslag har til formål at hæve 
afgifterne nævnt i bødekorridoren en smule for at sikre, at lovgivningen i højere grad 
overholdes, samtidig med at fabrikanterne får en vis fleksibilitet til at opbygge erfaring med 
ordningen.

Ændringsforslag 215
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:

udgår

((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Formålet med bøderne er at forhindre overskridelser af grænseværdierne. I nogle af sine 
undersøgelser går Kommissionen ud fra, at først en bøde på 120 EUR pr. gram kan sikre, at 
producenterne foretager investeringer. Rabatter på bøderne for de første tre gram medfører, 
at producenterne hellere betaler bøderne, end at de foretager de nødvendige investeringer for 
at reducere CO2-emissionerne.



AM\817674DA.doc 37/89 PE442.834v01-00

DA

Ændringsforslag 216
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:

udgår

((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:

udgår

((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i i i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + ((emissionsoverskridelse – 1) × 60 EUR + 
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5 EUR) × antal nye lette erhvervskøretøjer. 5 EUR) × antal nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede "bødekorridor" vil i udbredt grad føre til manglende 
overholdelse af forordningen indtil 2019. Dette ændringsforslag har til formål at hæve 
afgifterne nævnt i bødekorridoren en smule for at sikre, at lovgivningen i højere grad 
overholdes, samtidig med at fabrikanterne får en vis fleksibilitet til at opbygge erfaring med 
ordningen.

Ændringsforslag 219
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km

udgår

emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Formålet med bøderne er at forhindre overskridelser af grænseværdierne. I nogle af sine 
undersøgelser går Kommissionen ud fra, at først en bøde på 120 EUR pr. gram kan sikre, at 
producenterne foretager investeringer. Rabatter på bøderne for de første tre gram medfører, 
at producenterne hellere betaler bøderne, end at de foretager de nødvendige investeringer for 
at reducere CO2-emissionerne.

Ændringsforslag 220
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke udgår
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over 1 g CO2/km
emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km

udgår

emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km

udgår

emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) (Overskridelse × 120 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer

Or. de

Begrundelse

Formålet med bøderne er at forhindre overskridelser af grænseværdierne. I nogle af sine 
undersøgelser går Kommissionen ud fra, at først en bøde på 120 EUR pr. gram kan sikre, at 
producenterne foretager investeringer.

Ændringsforslag 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – afsnit i v – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

emissionsoverskridelse × 15 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede "bødekorridor" vil i udbredt grad føre til manglende 
overholdelse af forordningen indtil 2019. Dette ændringsforslag har til formål at hæve 
afgifterne nævnt i bødekorridoren en smule for at sikre, at lovgivningen i højere grad 
overholdes, samtidig med at fabrikanterne får en vis fleksibilitet til at opbygge erfaring med 
ordningen.
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Ændringsforslag 225
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fra 2019: udgår
(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 226
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Afgiften for overskridelser af CO2-emissioner ved lette erhvervskøretøjer bør tilpasses de 
tilsvarende afgifter for personbiler, idet en højere bøde kun giver mening, hvis CO2-
udledningen ville have forskellige konsekvenser for miljøet.

Ændringsforslag 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.
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Or. de

Begrundelse

Bøderne til fabrikanter, der ikke reducerer CO2-emissionerne fra de lette erhvervskøretøjer, 
de fremstiller, bør svare til de tilsvarende retsbestemmelser for personbiler. Kommissionens 
forslag indeholder ingen begrundelse for højere bøder for N1-køretøjer.

Ændringsforslag 228
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved: udgår
"emissionsoverskridelse": det positive 
antal g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner - under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 11 -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4 
gælder for, afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og
"antal nye lette erhvervskøretøjer": det 
antal nye lette erhvervskøretøjer, som 
fabrikanten har fremstillet, og som er 
registreret i det pågældende tidsrum, jf. 
indfasningskriteriet i artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 229
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelserne har en helt forkert størrelse og svarer 
slet ikke til afgifterne i andre sektorer. De vil være meget skadelige for branchen og true dens 
konkurrenceevne og levedygtighed. Den nuværende afgift ville svare til 480 EUR/t i 2015, 
mens en sammenligning med andre sektorer inden for EU's emissionshandelsordning viser 
følgende: 15 EUR/t, ekstra strafafgift inden for emissionshandelsordningen: 100 EUR/t (ved 
manglende overholdelse), og direktivet om miljørigtige offentlige indkøb: 30-40 EUR/t 
(eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 230
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 231
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelserne har en helt forkert størrelse og svarer 
slet ikke til afgifterne i andre sektorer. De vil være meget skadelige for branchen og true dens 
konkurrenceevne og levedygtighed. Den af Kommissionen foreslåede afgift for 
emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 2015, mens andre sektorer omfattet af EU's 
emissionshandelsordning til sammenligning betaler 15 EUR/t samt eventuelt en ekstra 
strafafgift inden for emissionshandelsordningen på 100 EUR/t i tilfælde af manglende 
overholdelse. I direktivet om miljørigtige offentlige indkøb er CO2-prisen imidlertid sat til 30-
40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 232
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelserne har en helt forkert størrelse og svarer 
slet ikke til afgifterne i andre sektorer. De vil være meget skadelige for branchen og true dens 
konkurrenceevne og levedygtighed. Den nuværende afgift ville svare til 480 EUR/t i 2015, 
mens en sammenligning med andre sektorer inden for EU's emissionshandelsordning viser 
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følgende: 15 EUR/t, ekstra strafafgift inden for emissionshandelsordningen: 100 EUR/t (ved 
manglende overholdelse), og direktivet om miljørigtige offentlige indkøb: 30-40 EUR/t 
(eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 233
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Førerens adgang til information i bilen

Fra 1. januar 2012 skal fabrikanter, som 
ønsker typegodkendelse af N1-køretøjer 
som defineret i direktiv 2007/46/EF, og i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, 
udstyre hvert enkelt køretøj med en
brændstofforbrugsmåler.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at føreren kender sit køretøjs faktiske brændstofforbrug, som ofte er højere end 
det forbrug, der registreres under EU-prøvecyklussen. En brændstofforbrugsmåler kan give 
disse oplysninger og samtidig tilskynde førerne til at køre på en mere brændstofeffektiv måde. 
Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde krav om, at personbiler skal udstyres med 
sådanne anordninger. De lette erhvervskøretøjer bør også være omfattet af disse krav.
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Ændringsforslag 235
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2013 og den 31. 
oktober hvert efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2015 og den 31. 
oktober hvert efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med ændringerne indført med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 236
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2013 og den 31. 
oktober hvert efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2014 og den 31. 
oktober hvert efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Offentliggørelsen bør ske i forbindelse med gennemførelsen af 
forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.
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Ændringsforslag 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2013 og den 31. 
oktober hvert efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2014 og den 31. 
oktober hvert efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

Or. en

Ændringsforslag 238
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. oktober 2014 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

2. Fra den 31. oktober 2015 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med ændringerne indført med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 239
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. oktober 2014 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 

2. Fra den 31. oktober 2016 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 



PE442.834v01-00 48/89 AM\817674DA.doc

DA

henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Offentliggørelsen bør ske i overensstemmelse med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og 
forskelsbehandling af fabrikanterne.

Ændringsforslag 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. oktober 2014 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

2. Fra den 31. oktober 2015 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

Or. de

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus ved lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i år 2014, allerede er under udvikling eller sat i 
produktion i dag. Afgiften for overskridelse af emissionsniveauerne bør derfor ikke opkræves 
før den 1. januar 2015.
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Ændringsforslag 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en leverandør 
eller en fabrikant skal der tages hensyn til 
CO2-besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier. Det samlede 
bidrag fra disse teknologier til 
nedbringelse af det specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være 
op til 7 g CO2/km.

udgår

Or. en

Begrundelse

Prøvecyklussen skal revideres med henblik på at indregne yderligere økoinnovation og bedre 
at afspejle de reelle køreforhold.

Ændringsforslag 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en leverandør eller 
en fabrikant skal der tages hensyn til CO2-
besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier. Det samlede bidrag 
fra disse teknologier til nedbringelse af 
det specifikke emissionsmål for en 
fabrikant kan være op til 7 g CO2/km.

1. Efter anmodning fra en leverandør eller 
en fabrikant skal der tages hensyn til CO2-
besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier. 

Or. de

Begrundelse

For at reducere CO2-emissionerne bør der, i stedet for på forbud, fokuseres mere på 
tilskyndelsessystemer. Der er intet sagligt grundlag for en begrænsning af anerkendte og 
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godkendte økoninnovationers bidrag til en nedsættelse af CO2-emissionerne.

Ændringsforslag 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2012 detaljerede bestemmelser 
om en procedure til godkendelse af 
sådanne innovative teknologier i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative
teknologier:

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2012 detaljerede bestemmelser 
om en procedure til godkendelse af 
sådanne innovative teknologier i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
fastlagt i henhold til artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) 443/2009 og være baseret 
på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Or. en

Begrundelse

I artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) 443/2009 om personbilers emissioner nævnes det, at 
Kommissionen senest i 2010 skal vedtage deltaljerede bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative teknologier. Bestemmelserne om godkendelsesproceduren, 
som i øjeblikket drøftes vedrørende personbiler, bør også finde anvendelse på lette 
erhvervskøretøjer. Der bør ikke skelnes mellem økoinnovationer til personbiler og lette 
erhvervskøretøjer, hvorfor der heller ikke bør være divergens mellem 
godkendelsesprocedurerne. Det bør undgås at udføre dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 244
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2012 detaljerede bestemmelser 

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2012 detaljerede bestemmelser 
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om en procedure til godkendelse af 
sådanne innovative teknologier i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

om en procedure til godkendelse af 
sådanne innovative teknologier i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne
fastlagt i henhold til artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) 443/2009 og være baseret 
på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Or. en

Begrundelse

I artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) 443/2009 om personbilers emissioner nævnes det, at 
Kommissionen senest i 2010 skal vedtage deltaljerede bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative teknologier. Bestemmelserne om godkendelsesproceduren, 
som i øjeblikket drøftes vedrørende personbiler, bør også finde anvendelse på lette 
erhvervskøretøjer. Der bør ikke skelnes mellem økoinnovationer til personbiler og lette 
erhvervskøretøjer, hvorfor der heller ikke bør være divergens mellem 
godkendelsesprocedurerne. Det bør undgås at udføre dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2012 detaljerede bestemmelser 
om en procedure til godkendelse af 
sådanne innovative teknologier i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2012 detaljerede bestemmelser 
om en procedure til godkendelse af 
sådanne innovative teknologier i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
443/2009 og skal være baseret på følgende 
kriterier for innovative teknologier:

Or. de
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Begrundelse

De detaljerede bestemmelser om anerkendelse af økoinnovationer skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 443/2009 (CO2-emissioner fra 
personbiler) for at undgå to forskellige procedurer og dermed forbundne forhøjede 
omkostninger.

Ændringsforslag 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse detaljerede bestemmelser overholder 
følgende principper:
a) Den regelmæssige ajourførte EU-liste 
over godkendte økoinnovationer 
garanterer, at økoinnovationerne inden 
for EU standardiseres, og sikrer, at disse 
teknologier anvendes effektivt af 
medlemsstaternes myndigheder for 
typegodkendelse;
b) medlemsstaternes myndigheder for 
typegodkendelse vurderer og godkender 
anvendelsen af økoinnovationer og den 
foreliggende hensyntagen til bidraget til at 
reducere CO2-emissionerne, således at en 
specifik økoinnovationspakke kan knyttes 
til enhver køretøjsmodel;
c) Kommissionen træffer en afgørelse om 
underleverandørens eller producentens 
ansøgning senest seks måneder efter 
modtagelsen af ansøgningen;
d) en teknologi godkendes som 
økoinnovation, når de derved opnåede 
bidrag til at reducere CO2-emissionerne til 
højst 40 % kan måles i 
typeprøvecyklussen
e) en teknologi godkendes som 
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økoinnovation, når de derved opnåede 
bidrag til at reducere CO2-emissionerne 
udgør mere end 0,2 g/km.

Or. de

Begrundelse

Selv om lovgiveren har fastsat bindende bestemmelser for anerkendelsen af økoinnovationer i 
forordning (EF) nr. 443/2009 (personbilers CO2-emissioner), har Kommissionen indtil videre 
ikke fremlagt nogen procedure for anerkendelsen af økoinnovationer. For at undgå et sådant 
vakuum i forbindelse med de lette erhvervskøretøjer er det nødvendigt at udarbejde nøjere 
bestemmelser for udformningen af anerkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 247
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a 
Reklamering

En reklame for et køretøj, som er omfattet 
af denne lovgivning, indeholdende 
oplysninger om energi, pris eller tekniske 
oplysninger skal forsyne slutbrugerne 
med de nødvendige oplysninger om 
køretøjets energimæssige ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt, at kunder, især små og mellemstore virksomheder, modtager oplysninger 
om den energimæssige ydeevne for de lette erhvervskøretøjer, som de overvejer at købe. 
Formuleringen er baseret på den tekst, der er fastsat for revideringen af 
energimærkningsdirektivet, med tilføjelsen af tekniske specifikationer, som ofte anvendes i 
reklamer for lette køretøjer.
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Ændringsforslag 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. oktober 2016 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger 
til ændring af bilag I for at justere 
værdien M0, som nævnt heri, til nye lette 
erhvervskøretøjers gennemsnitlige masse i 
de foregående tre kalenderår.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger får virkning første 
gang den 1. januar 2018 og derefter hvert 
tredje år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 251
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 1. januar 2018 færdiggør 
Kommissionen en revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at definere:
- bestemmelserne for at nå et langfristet 
mål på 145 g CO2/km med start i 2025 på 
en omkostningseffektiv måde, og
- aspekterne af gennemførelsen af dette 
mål, herunder afgiften for 
emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, som omfatter en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de heraf afhængige 
erhvervsgrene, stiller Kommissionen om 
nødvendigt et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, der ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.
Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet til disse 
foranstaltninger, som skal ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langfristede mål på 135 g/km i 2020 er helt urealistisk, og det er ikke rimeligt 
at basere en konsekvensanalyse på dette tal. Der er behov for en omfattende 
konsekvensanalyse, før der fastsættes en langsigtet målværdi og dato.
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Ændringsforslag 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 1. januar 2018 færdiggør 
Kommissionen en komplet revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at definere:
- bestemmelserne for at nå et langfristet 
mål på 145 g CO2/km med start i 2025 på 
en omkostningseffektiv måde, og
- aspekterne af gennemførelsen af dette 
mål, herunder afgiften for 
emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, som omfatter en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de heraf afhængige 
erhvervsgrene, stiller Kommissionen om 
nødvendigt et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, der ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.
Kommissionen stiller et forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet til disse 
foranstaltninger, som skal ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de større omkostninger i forbindelse med nedbringelsen af CO2 i lette 
erhvervskøretøjer i forhold til personbiler og de længere udviklings- og produktionscyklusser, 
er opnåelsen af et langsigtet mål på 135 g CO2/km inden 2020 ikke realistisk. Det ville 
medføre stigninger i detailsalgsprisen på mere end 5.000 EUR og betyde, at bestemte 
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køretøjsklasser ville forsvinde (f.eks. klasse III). Den første undersøgelse, der blev udført for 
Kommissionen, viste, at et mål på 160 g/km er et ambitiøst, men praktisk gennemførligt, CO2-
reduktionsmål.

Ændringsforslag 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 1. januar 2013 afslutter
Kommissionen en revision af de specifikke 
emissionsmål i bilag I og af undtagelserne i 
artikel 10 med det formål at fastsætte:

Senest den 1. januar 2013 evaluerer 
Kommissionen gennemførelsen af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål at 
fastsætte:

Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne skal have investeringssikkerhed for 2020-målet.

Ændringsforslag 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 150 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- fastsætte om det på grundlag af 
opdaterede resultater af 
konsekvensanalysen inden år 2020 kan 
lade sig gøre at nå et langsigtet mål på 
160 g CO2/km og inden år 2025 et 
langsigtet mål på 135 g CO2/km på en 
omkostningseffektiv måde

Or. de

Begrundelse

Fastlæggelsen af de nøjagtige værdier for de langsigtede mål og medtagelsen af lette 
erhvervskøretøjer i klasse N2 og M2 i denne forordning sker under forbehold af, at det kan 
lade sig gøre, hvilket skal bekræftes via en konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. en
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Begrundelse

Hvis EU2020-målene skal nås, er det helt afgørende at forbedre varevogne og lette 
erhvervskøretøjers brændstoføkonomi, så erhvervslivets transportudgifter kan nedbringes.
Der skal træffes samme foranstaltninger for at forbedre brændstofeffektiviteten og nedbringe 
CO2-emissionerne. Bilfabrikanterne agiterede mod fastsættelsen af ambitiøse mål for 
brændstofeffektivitet/nedbringelse af CO2, men har allerede overgået forventningerne i 2009-
lovgivningen. Branchen vil reagere positivt og innovativt, når der er fastsat ambitiøse mål 
med en tidshorisont på 10 år til at nå de pågældende mål.

Ændringsforslag 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 160 g 
CO2/km med start i 2020 på en 
omkostningseffektiv måde

Or. en

Ændringsforslag 258
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for med start i 
år 2020 at nå et langsigtet mål på 160 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en
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Ændringsforslag 259
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for med start i 
år 2020 at nå et langsigtet mål på 160 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en

Ændringsforslag 260
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for med start i 
år 2025 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langsigtede mål på 135 g/km i 2020 er urealistisk, og det er ikke rimeligt at 
basere en konsekvensanalyse på dette tal. Der er behov for en omfattende konsekvensanalyse, 
før der fastsættes en langsigtet målværdi og dato.
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Ændringsforslag 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en

Ændringsforslag 262
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en

Ændringsforslag 263
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g 
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under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

CO2/km på en omkostningseffektiv måde 

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at de angivne mål er juridisk bindende og klare. Hvis 
reduktionsmålene i forordningen var under forudsætning af bekræftelse af deres 
gennemførlighed, ville fabrikanterne ikke have sikkerhed for investering og planlægning.

Ændringsforslag 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en

Begrundelse

Et 2020-mål på 125 g CO2/km ville udgøre en reduktion på 38 % sammenholdt med de 
nuværende niveauer. Dette ville være mere i overensstemmelse med reduktionsniveauerne i 
personbiler, hvor 2020-målet kræver en reduktion på 40 %. At det er teknisk muligt at nå et 
niveau på 125 g CO2/km understøttes af Kommissionens konsekvensanalyse, og det udgør et 
stærkt signal til fabrikanterne om at innovere deres sortiment af varevogne.
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Ændringsforslag 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en

Ændringsforslag 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt

På grundlag af evalueringen og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 267
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 

På grundlag af en sådan revision skal 
Kommissionen om nødvendigt



PE442.834v01-00 64/89 AM\817674DA.doc

DA

bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at de angivne mål er juridisk bindende og klare. Hvis 
reduktionsmålene i forordningen var under forudsætning af bekræftelse af deres 
gennemførlighed, ville fabrikanterne ikke have sikkerhed for investering og planlægning.

Ændringsforslag 268
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fremlægge et forslag til ændring af 
denne forordning på en måde, som ud fra 
et konkurrencesynspunkt er så upartisk 
som muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at de angivne mål er juridisk bindende og klare. Hvis 
reduktionsmålene i forordningen var under forudsætning af bekræftelse af deres 
gennemførlighed, ville fabrikanterne ikke have sikkerhed for investering og planlægning.

Ændringsforslag 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fremlægge et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, som ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 

- fremlægge et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, som ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
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muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig

muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig, og som er i overensstemmelse 
med EU's målsætning om at nedbringe 
emissionerne med 80-90 % i 2050 i 
forhold til 1990-niveauerne,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilføje en henvisning til den bredere kontekst af EU's klimamål i lovgivningen. 
Der bør tages højde for EU's seneste målsætning under revisionen af denne lovgivning.

Ændringsforslag 270
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fremlægge et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, som ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig

- fremlægge et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, som ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig, og som er i overensstemmelse 
med EU-målet om inden 2050 at reducere 
emissionerne med 80-95 % i forhold til 
1990-niveauet,

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at denne lovgivning er en del af EU-strategien til bekæmpelse af 
klimaforandringerne. Hvis 135g/km-målet bekræftes, bør det også medtages i EU's 
klimabekendelse. Emissionsreduktionsmålet blev endnu engang understreget af Rådet den 11. 
marts.
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Ændringsforslag 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fremlægge et forslag til ændring af
denne forordning på en måde, som ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig

- fastsætte detaljerede regler om 
bestemmelserne til gennemførelse af 
kravene i denne forordning på en måde, 
som ud fra et konkurrencesynspunkt er så 
upartisk som muligt, og som er socialt 
retfærdig og bæredygtig

Or. en

Ændringsforslag 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bekræfte, at køretøjer i klasse N2 og M2 
som defineret i bilag II til direktiv
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning.

- stille forslag om, at køretøjer i klasse N2 
og M2 som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning med henblik på at 
inddrage det langsigtede mål fra 2020.

Or. de

Begrundelse

Fastlæggelsen af de nøjagtige værdier for de langsigtede mål og medtagelsen af lette 
erhvervskøretøjer i klasse N2 og M2 i denne forordning sker under forbehold af, at det kan 
lade sig gøre, hvilket skal bekræftes via en konsekvensanalyse.
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Ændringsforslag 273
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bekræfte, at køretøjer i klasse N2 og M2 
som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning.

- fastsætte bestemmelser, der muliggør, at 
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007, 
kan omfattes af denne forordning for at nå 
det langsigtede mål.

Or. en

Ændringsforslag 274
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bekræfte, at køretøjer i klasse N2 og M2
som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning.

- fastsætte bestemmelser, der muliggør, at 
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007, 
kan omfattes af denne forordning for at nå 
det langsigtede mål.

Or. en
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Ændringsforslag 275
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bekræfte, at køretøjer i klasse N2 og M2 
som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning.

- fastsætte bestemmelser, der muliggør, at 
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007, 
kan omfattes af denne forordning for at nå 
det langsigtede mål.

Or. en

Ændringsforslag 276
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bekræfte, at køretøjer i klasse N2 og M2 
som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning.

- fastsætte bestemmelser, der muliggør, at 
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007, 
kan omfattes af denne forordning for at nå 
det langsigtede mål.

Or. en
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Ændringsforslag 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2, for 
så vidt som proceduren er forenelig med 
de ændrede traktater.

Or. en

Ændringsforslag 278
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 279
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
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13, stk. 3. forordning.

Or. en

Ændringsforslag 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 281
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 282
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 1. januar 2018 færdiggør 
Kommissionen en komplet revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at definere:
- bestemmelserne for at nå et langfristet 
mål på 145 g CO2/km med start i 2025 på 
en omkostningseffektiv måde, og
- aspekterne af gennemførelsen af dette 
mål, herunder afgiften for 
emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, som omfatter en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de heraf afhængige 
erhvervsgrene, stiller Kommissionen om 
nødvendigt et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, der ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.
Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet til disse 
foranstaltninger, som skal ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de større omkostninger i forbindelse med nedbringelsen af CO2 i lette 
erhvervskøretøjer i forhold til personbiler og de længere udviklings- og produktionscyklusser, 
er opnåelsen af et langsigtet mål på 135 g CO2/km inden 2020 ikke realistisk. Det ville 
medføre stigninger i detailsalgsprisen på mere end 5.000 EUR og betyde, at bestemte 
køretøjsklasser ville forsvinde (f.eks. klasse III). Den første undersøgelse, der blev udført for 
Kommissionen, viste, at et mål på 160 g/km er et ambitiøst, men opnåeligt CO2-
reduktionsmål.
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Ændringsforslag 283
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 1. januar 2018 færdiggør 
Kommissionen en komplet revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at definere:
- bestemmelserne for at nå et langfristet 
mål på 145 g CO2/km med start i 2025 på 
en omkostningseffektiv måde, og
- aspekterne af gennemførelsen af dette 
mål, herunder afgiften for 
emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, som omfatter en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de heraf afhængige 
erhvervsgrene, stiller Kommissionen om 
nødvendigt
- et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, der ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.
Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet til disse 
foranstaltninger, som skal ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning

Or. en
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Ændringsforslag 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Fastlæggelsen af de nøjagtige værdier for de langsigtede mål og medtagelsen af lette 
erhvervskøretøjer i klasse N2 og M2 i denne forordning sker under forbehold af, at det kan 
lade sig gøre, hvilket skal bekræftes via en konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 285
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i stk. 7 i del B i 
bilag II og forelægger om nødvendigt et 
forslag om ændring af bilag II for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

7. Kommissionen udvikler senest i 2011 en 
procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og massen af 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være Kommissionens ansvar at finde en passende løsning, før et lovforslag vedtages. 
Kommissionens forslag forudser et CO2-overholdelsesmål fra 2014 og fremefter. Trinvis 
færdigopbyggede køretøjer udgør ca. 15-16 % af hele markedet for lette erhvervskøretøjer. 
På grund af den høje markedsandel og den i øjeblikket ukendte virkning på OEM-køretøjer er 
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der behov for fastlæggelse af en passende procedure til opnåelse af repræsentative værdier 
for CO2-emissioner og massen af trinvis færdigopbyggede køretøjer så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 286
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i stk. 7 i del B i 
bilag II og forelægger om nødvendigt et 
forslag om ændring af bilag II for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

7. Kommissionen udvikler senest i 2011 en 
procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og massen af 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være Kommissionens ansvar at finde en passende løsning, før et lovforslag vedtages. 
Kommissionens forslag forudser et CO2-overholdelsesmål fra 2014 og fremefter. Trinvis 
færdigopbyggede køretøjer udgør ca. 15-16 % af hele markedet for lette erhvervskøretøjer. 
På grund af den høje markedsandel og den i øjeblikket ukendte virkning på OEM-køretøjer er 
der behov for fastlæggelse af en passende procedure til opnåelse af repræsentative værdier 
for CO2-emissioner og massen af trinvis færdigopbyggede køretøjer så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 287
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i stk. 7 i del B i 
bilag II og forelægger om nødvendigt et 
forslag om ændring af bilag II for Europa-

7. Kommissionen forelægger senest i 2011 
et forslag om en procedure for formidling 
af de specifikke CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer for Europa-
Parlamentet og Rådet.



AM\817674DA.doc 75/89 PE442.834v01-00

DA

Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har tidligere i et arbejdsdokument anført, at den metode til fastsættelse af de 
specifikke CO2-emissioner for trinvis færdigopbyggede køretøjer, som er omtalt i forslaget til 
forordning, ikke er hensigtsmæssig, og bør snarest muligt fremlægge en kontrolprocedure.

Ændringsforslag 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i stk. 7 i del B i 
bilag II og forelægger om nødvendigt et 
forslag om ændring af bilag II for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

7. Kommissionen udvikler senest i 2011 en 
procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og massen af 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være Kommissionens ansvar at finde en passende løsning, før et lovforslag vedtages. 
Kommissionens forslag forudser et CO2-overholdelsesmål fra 2014 og fremefter. Trinvis 
færdigopbyggede køretøjer udgør ca. 15-16 % af hele markedet for lette erhvervskøretøjer. 
På grund af den høje markedsandel og den i øjeblikket ukendte virkning på OEM-køretøjer er 
der behov for fastlæggelse af en passende procedure til opnåelse af repræsentative værdier 
for CO2-emissioner og massen af trinvis færdigopbyggede køretøjer så hurtigt som muligt.
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Ændringsforslag 289
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i stk. 7 i del B i 
bilag II og forelægger om nødvendigt et 
forslag om ændring af bilag II for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

7. Kommissionen udvikler senest i 2011 en 
procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og massen af 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være Kommissionens ansvar at finde en passende løsning, før et lovforslag vedtages. 
Kommissionens forslag forudser et CO2-overholdelsesmål fra 2014 og fremefter. Trinvis 
færdigopbyggede køretøjer udgør ca. 15-16 % af hele markedet for lette erhvervskøretøjer. 
På grund af den høje markedsandel og den i øjeblikket ukendte virkning på OEM-køretøjer er 
der behov for fastlæggelse af en passende procedure til opnåelse af repræsentative værdier 
for CO2-emissioner og massen af trinvis færdigopbyggede køretøjer så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Ændring af direktiv 92/6/EØF

Rådets direktiv 92/6/EØF1 ændres med 
virkning fra …* således:
1) Artikel 1 affattes således:
"I dette direktiv forstås ved
“motorkøretøj”: ethvert motordrevent 
køretøj, der er omfattet af klasse M2, M3, 
N1, N2 eller N3, og som er bestemt til 
færdsel på vej, med mindst fire hjul og en 
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konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
på mere end 25 km/t."
Klasse M2, M3, N1, N2 og N3 defineres 
som anført i bilag II til direktiv 
70/156/EØF(*)."
2) Artikel 2, afsnit 1, affattes således:
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på, at 
motorkøretøjer af klasse N1, N2, M2 og 
M3 som omhandlet i artikel 1 kun 
benyttes på vej, hvis der herpå er monteret 
en hastighedsbegrænsende anordning, 
hvis maksimumshastighed er indstillet til 
100 kilometer i timen.".
____________
*EUT: * Et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato.

____________
1 EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Ændringsforslag 291
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit a – linje 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2017: a) Fra 2012 til 2017:

Or. en

Begrundelse

Forordningens ikrafttræden bør sættes tilbage til 2012 som foreslået af Kommissionen og 
Rådet i 2007.
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Ændringsforslag 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit a – linje 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2017: a) Fra 2015 til 2017:

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til ændring af startdatoen med begyndelse af indfasningen i 2015.

Ændringsforslag 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit a – linje 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2017: a) Fra 2014 til 2017:

Or. en

Ændringsforslag 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit a – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
175 + a × (M – M0)

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
165 + a × (M – M0)

Or. en

Begrundelse

Der bør være retssikkerhed for det langsigtede mål for 2020 med henblik på at øge 
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investeringssikkerheden.

Ændringsforslag 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit a – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
175 + a × (M – M0)

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
160 + a × (M – M0)

Or. en

Begrundelse

Hvis EU2020-målene skal nås, er det helt afgørende at forbedre varevogne og lette 
erhvervskøretøjers brændstoføkonomi, så erhvervslivets transportudgifter kan nedbringes.
Der skal træffes samme foranstaltninger for at forbedre brændstofeffektiviteten og nedbringe 
CO2-emissioner. Køretøjsfabrikanter hævder offentligt, at Kommissionens 2016-mål er "en 
udfordring", men indrømmer i enrum, at det kunne være betydelig mere ambitiøst.

Ændringsforslag 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit a – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
175 + a × (M – M0)

Specifikke CO2-emissioner = 175 + a × (M 
– M0)

Or. en
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Ændringsforslag 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fra 2018: udgår
Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
11, stk. 1
a = 0,093

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsulent fastslog, at sandsynligheden for en masseforøgelse af lette 
erhvervskøretøjer er betydeligt mindre end en masseforøgelse af personbiler, da en forøgelse 
af den gennemsnitlige masse medfører betydeligt højere udgifter til opfyldelse af målet. 
Gennemførelsen af massekorrektionen i 2018 og hvert af de følgende tre år betyder desuden, 
at målet jævnligt afpasses, hvilket ikke er foreneligt med varevognsfabrikanternes 
gennemløbstider. Det er derfor ikke nødvendigt at tage højde for den autonome 
masseforøgelse.

Ændringsforslag 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit b – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)

Vejledende specifik CO2-emission = 160 + 
a × (M – M0)

Or. en
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Begrundelse

Hvis EU2020-målene skal nås, er det helt afgørende at forbedre varevogne og lette 
erhvervskøretøjers brændstoføkonomi, så erhvervslivets transportudgifter kan nedbringes.
Der skal træffes samme foranstaltninger for at forbedre brændstofeffektiviteten og nedbringe 
CO2-emissioner. Køretøjsfabrikanter hævder offentligt, at Kommissionens 2016-mål er "en 
udfordring", men indrømmer i enrum, at det kunne være betydelig mere ambitiøst.

Ændringsforslag 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1 – afsnit b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fra 2020:
Vejledende specifik CO2-emission = 125 + 
a × (M – M0)
Hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg) eller 
et andet nytteparameter fastlagt i henhold 
til artikel 12, stk. 4
M0= værdien fastlagt i henhold til artikel 
12, stk. 1
a = værdien fastlagt i henhold til artikel 
12, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 300
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2011, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 
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registreres på deres område: registreres på deres område:

Or. en

Ændringsforslag 301
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2011, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 
registreres på deres område:

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2013, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 
registreres på deres område:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør ske i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2011, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 
registreres på deres område:

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2013, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 
registreres på deres område:

Or. en
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Ændringsforslag 303
Matthias Groote

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 1 – afsnit b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dets type, variant og version b) dets type, variant og version, herunder 
trinvis færdigopbyggede køretøjer

Or. de

Begrundelse

Kommissionens kompromisforslag om trinvis færdigopbyggede køretøjer er ikke tydeligt nok, 
f.eks. kunne der skabes et incitament hos producenterne til at omstille produktionen til trinvis 
færdigopbyggede køretøjer. Der burde indføres sikkerhedsmekanismer, som f.eks. kontrol 
med, hvor høj andelen af trinvis færdigopbyggede køretøjer er.

Ændringsforslag 304
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2011, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

3. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

Or. en
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Ændringsforslag 305
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2011, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

3. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør ske i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2011, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

3. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

Or. en

Ændringsforslag 307
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 3 – afsnit d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for hver variant af hver version af hver d) for hver version af hver variant af hver 
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type nyt let erhvervskøretøj: type nyt let erhvervskøretøj:

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med ændringerne indført med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 308
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 3 – afsnit d – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de specifikke CO2-emissioner ii) de specifikke CO2-emissioner samt 
andelen af emissionsreduktioner som 
følge af innovative teknologier i 
overensstemmelse med artikel 11

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør ske i overensstemmelse med gennemførelsen
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – stk. 3 – afsnit d – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de specifikke CO2-emissioner ii) de specifikke CO2-emissioner samt 
andelen af emissionsreduktioner som 
følge af innovative teknologier i 
overensstemmelse med artikel 11

Or. en
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Ændringsforslag 310
Matthias Groote

Forslag til forordning
Bilag 2 – del B – stk. 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nye lette erhvervskøretøjers fordeling på 
versioner

4. Nye lette erhvervskøretøjers fordeling på 
versioner, herunder andelen af trinvis 
færdigopbyggede køretøjer

Or. de

Begrundelse

Kommissionens kompromisforslag om trinvis færdigopbyggede køretøjer er ikke tydeligt nok, 
f.eks. kunne der skabes et incitament hos producenterne til at omstille produktionen til trinvis 
færdigopbyggede køretøjer. Der burde indføres sikkerhedsmekanismer, som f.eks. kontrol 
med, hvor høj andelen af trinvis færdigopbyggede køretøjer er.

Ændringsforslag 311
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Bilag 2 – del B – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køretøjets nyttelast defineres som 
forskellen mellem den teknisk tilladte 
totalmasse i henhold til bilag III til direktiv 
2007/46/EF og køretøjets masse.

Køretøjets nyttelast defineres som 
forskellen mellem den teknisk tilladte 
totalmasse anført i 
typegodkendelsesattesten og defineret i 
afsnit 2.8 i bilag I til direktiv 2007/46/EF i 
henhold til bilag III til direktiv 2007/46/EF 
og køretøjets masse.

Or. en

Begrundelse

Med det formål at skabe bedre sammenhæng med direktiv 2007/46/EF.
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Ændringsforslag 312
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 2 – del B – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer

udgår

De specifikke emissioner for trinvis
færdigopbyggede køretøjer fastlægges i 
overensstemmelse med direktiv 
2004/3/EF. Såfremt denne værdi ikke er 
tilgængelig, fastsættes de specifikke 
emissioner for et trinvis færdigopbygget 
køretøj til samme værdi som den højeste 
værdi af de specifikke emissioner for alle 
færdigopbyggede køretøjer, der er af 
samme køretøjstype som det delvis 
opbyggede køretøj, som det trinvis 
færdigopbyggede køretøj er baseret på, og 
som er registreret i EU i det samme 
overvågningsår, hvor "køretøjstype" 
defineres i overensstemmelse med artikel 
3 i direktiv 2007/46/EF. Hvis der er mere 
end tre forskellige værdier af specifikke 
emissioner for alle færdigopbyggede 
køretøjer, anvendes de næsthøjeste 
specifikke emissioner.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har stillet dette anbefalede ændringsforslag til det oprindelige forslag, fordi 
Kommissionens oprindelige forslag ikke indeholder en gennemførlig løsning.
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Ændringsforslag 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag 2 – del B – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer fastlægges i 
overensstemmelse med direktiv 
2004/3/EF. Såfremt denne værdi ikke er 
tilgængelig, fastsættes de specifikke 
emissioner for et trinvis færdigopbygget 
køretøj til samme værdi som den højeste 
værdi af de specifikke emissioner for alle 
færdigopbyggede køretøjer, der er af 
samme køretøjstype som det delvis 
opbyggede køretøj, som det trinvis 
færdigopbyggede køretøj er baseret på, og 
som er registreret i EU i det samme 
overvågningsår, hvor "køretøjstype" 
defineres i overensstemmelse med artikel 
3 i direktiv 2007/46/EF. Hvis der er mere 
end tre forskellige værdier af specifikke 
emissioner for alle færdigopbyggede 
køretøjer, anvendes de næsthøjeste 
specifikke emissioner.

 I forbindelse med køretøjer, der er 
fremstillet i flere etaper, er producenten af 
det trinvis færdigopbyggede køretøj 
ansvarlig for hele køretøjet. For 
registreringen af de for dette direktiv 
afgørende driftsparametre CO2 og 
køretøjets referencevægt kan det være 
nødvendigt, at producenten af det delvis 
opbyggede køretøj i det foreliggende 
direktiv overtager ansvaret for opfyldelsen 
af CO2-målværdien. I denne forbindelse 
må der ikke pålægges producenten af det 
delvis opbyggede køretøj nogen urimelig 
byrde.

Producenten af det trinvis 
færdigopbyggede køretøj oplyser 
referencemassen på det trinvis 
færdigopbyggede køretøj samt – såfremt 
den er kendt – CO2-værdien for det trinvis 
færdigopbyggede køretøj eller - såfremt 
den ikke er kendt – den for det trinvis 
færdigopbyggede køretøjs referencemasse 
homologerede CO2-værdi for det delvis 
opbyggede køretøj til de vedkommende 
overvågningsinstanser (producenten af 
det delvis opbyggede køretøj, 
Kommissionen og de nationale 
godkendelsesmyndigheder).
Kommissionen foretager en for denne 
proces nødvendig tilpasning af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/46/EF af 5. september 2007 om 
fastlæggelse af en ramme for godkendelse 
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af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer (Rammedirektiv)1 inden den 31. 
december 2011. For at sikre, at den 
beskrevne proces er gyldig, skal 
Kommissionen i løbet af det første 
kalenderår, efter at dette direktiv er trådt i 
kraft, godkende og i givet fald tilpasse 
processen. Først når denne tilpasning er 
trådt i kraft, kan køretøjer, der er 
fremstillet i flere etaper, medtages 
fuldstændig i opfyldelsen af målværdien.
1 EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1

Or. de

Begrundelse

Det forslag, som Kommissionen har fremlagt, tager ikke hensyn til kravene til homologering 
af delvis opbyggede køretøjer og de eksisterende forretningsforbindelser mellem 
producenterne af det delvis opbyggede køretøj og det trinvis færdigopbyggede køretøj. En 
korrekt medtagelse af C02-værdier og referencemasser for delvis opbyggede/trinvis 
færdigopbyggede køretøjer må ikke føre til urimelige byrder for producenten af det delvis 
opbyggede køretøj.


