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Ändringsförslag 150
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Superkrediter

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

Or. en

Motivering

Superkrediter för mycket koldioxidsnåla bilar skulle markant minska de koldioxidbesparingar 
som åstadkoms via lagstiftningen, eftersom tillverkarna sannolikt skulle lägga ner mindre 
arbete på konventionella bilar. Dessa kommer emellertid att köras under många år framöver, 
och den tillfälliga effekten av att främja koldioxidsnåla fordon kommer att neutraliseras, och 
mer därtill, av de klimatskador som uppstår.

Ändringsförslag 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Superkrediter

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 % av 
de vägledande specifika 
koldioxidutsläppen enligt bilaga I räknas 
som

Or. de

Motivering

För att främja serieinstallation av utsläppsminskningsteknik i lätta nyttofordon krävs det 
riktade incitament. Därför bör man öka faktorn och förlänga varaktigheten för 
tillgodoräknandet av superkrediter för lätta nyttofordon som släpper ut mindre än hälften av 
de specifika koldioxidutsläppen i förhållande till jämförbara lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 153
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
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koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som

koldioxidutsläpp som understiger 50 % av 
dess fordonsspecifika koldioxidmål i 
enlighet med bilaga I räknas som

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Ändringsförslag 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 % av 
dess fordonsspecifika koldioxidmål i 
enlighet med bilaga I räknas som

Or. en

Ändringsförslag 155
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika utsläpp 
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som överstiger 15 % av dess specifika 
utsläppsmål som bestämts i enlighet med 
bilaga I räknas som
– 1,5 lätta nyttofordon 2014,
– 2 lätta nyttofordon 2015,
– 2,5 lätta nyttofordon från och med 2016.

Or. en

Motivering

För att främja innovation och minska kostnaderna för företagsanvändare bör lagstiftningen 
uppmuntra utveckling av bränsleeffektivare/koldioxidsnålare skåpbilar och lätta nyttofordon. 
Likaså bör den avskräcka från fortsatt produktion av sådana som är dyra i drift och som 
släpper ut onödigt mycket koldioxid.

Ändringsförslag 156
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
är inställda på en högsta hastighet på 
100 km/h.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga studier har visat att en högsta hastighet på 100 km/h skulle minska 
koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon med upp till 8 procent. En hastighetsbegränsning 
skulle dessutom minska bullret och samtidigt förbättra säkerheten för alla trafikanter.
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Ändringsförslag 157
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hastighetsbegränsningar

Senast 2015 ska det införas 
hastighetsbegränsningar för att begränsa 
maxhastigheten för nytillverkade fordon i 
enlighet med artikel 2 till värden som 
minskar i takt med stigande lastkapacitet.  

Or. en

Ändringsförslag 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, utgår

Or. en

Ändringsförslag 159
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, 2 lätta nyttofordon fr.o.m. 2015 
t.o.m. 2025,

Or. en
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Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Ändringsförslag 160
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, – 3,5 lätta nyttofordon 2014,

Or. en

Motivering

Superkrediter kan ge incitament att utveckla lätta nyttofordon med låga utsläpp. 
Investeringskostnaderna är högre, och därför måste tidsramen för superkrediter utvidgas.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, – 2 lätta nyttofordon 2015,

Or. de

Motivering

För att främja serieinstallation av utsläppsminskningsteknik i lätta nyttofordon krävs det 
riktade incitament. Därför bör man öka faktorn och förlänga varaktigheten för 
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tillgodoräknandet av superkrediter för lätta nyttofordon som släpper ut mindre än hälften av 
de specifika koldioxidutsläppen i förhållande till jämförbara lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 162
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 lätta nyttofordon 2015, utgår

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Ändringsförslag 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 lätta nyttofordon 2015, 2 lätta nyttofordon fr.o.m. 2015 
t.o.m. 2025,

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
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uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Ändringsförslag 164
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 lätta nyttofordon 2015, – 3,5 lätta nyttofordon 2015,

Or. en

Motivering

Superkrediter kan ge incitament att utveckla lätta nyttofordon med låga utsläpp. 
Investeringskostnaderna är högre, och därför måste tidsramen för superkrediter utvidgas.

Ändringsförslag 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 lätta nyttofordon 2015, – 2 lätta nyttofordon 2016,

Or. de

Motivering

För att främja serieinstallation av utsläppsminskningsteknik i lätta nyttofordon krävs det 
riktade incitament. Därför bör man öka faktorn och förlänga varaktigheten för 
tillgodoräknandet av superkrediter för lätta nyttofordon som släpper ut mindre än hälften av 
de specifika koldioxidutsläppen i förhållande till jämförbara lätta nyttofordon.
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Ändringsförslag 166
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 lätt nyttofordon från och med 2016. utgår

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Ändringsförslag 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 lätt nyttofordon från och med 2016. utgår

Or. en

Ändringsförslag 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 lätt nyttofordon från och med 2016. – 2 lätta nyttofordon 2017,
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– 2 lätta nyttofordon 2018,
– 2 lätta nyttofordon 2019,
– 2 lätta nyttofordon 2020,
– 2 lätta nyttofordon 2021,
– 2 lätta nyttofordon 2022,
– 2 lätta nyttofordon 2023,
– 2 lätta nyttofordon 2024,
– 1 lätt nyttofordon från och med 2025.

Or. de

Motivering

För att främja serieinstallation av utsläppsminskningsteknik i lätta nyttofordon krävs det 
riktade incitament. Därför bör man öka faktorn och förlänga varaktigheten för 
tillgodoräknandet av superkrediter för lätta nyttofordon som släpper ut mindre än hälften av 
de specifika koldioxidutsläppen i förhållande till jämförbara lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 169
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 lätt nyttofordon från och med 2016. – 2,5 lätta nyttofordon från och med 2016.

Or. en

Motivering

Superkrediter kan ge incitament att utveckla lätta nyttofordon med låga utsläpp. 
Investeringskostnaderna är högre, och därför måste tidsramen för superkrediter utvidgas.

Ändringsförslag 170
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 lätta nyttofordon 2017,

Or. en

Motivering

Superkrediter kan ge incitament att utveckla lätta nyttofordon med låga utsläpp. 
Investeringskostnaderna är högre, och därför måste tidsramen för superkrediter utvidgas.

Ändringsförslag 171
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 lätt nyttofordon från och med 2018.

Or. en

Motivering

Superkrediter kan ge incitament att utveckla lätta nyttofordon med låga utsläpp. 
Investeringskostnaderna är högre, och därför måste tidsramen för superkrediter utvidgas.

Ändringsförslag 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Information

För det kalenderår som börjar den 1 
januari 2014 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att ge kunderna 
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information om sina fordonsmodellers 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
och bränsleförbrukning.

Or. de

Motivering

För kunderna, som till övervägande delen är företag, är fordonens bränsleförbrukning ett 
tungt vägande skäl i samband med valet och köpet av fordon. Därför måste de få tillgång till 
sådan information.

Ändringsförslag 173
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Or. en

Motivering

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
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year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Ändringsförslag 174
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

1. För det kalenderår som börjar 
1 januari 2011 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Or. de

Ändringsförslag 175
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
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öppet sätt. öppet sätt.

Or. en

Motivering

Enligt direktiv bilaga XIX till 2007/46/EG är genomförandedatumet för etappvis 
färdigbyggda fordon i kategori N1 den 23 april 2013, och därför börjar denna bestämmelse 
inte gälla 2012. Ett precist övervakningssystem för koldioxid kommer som bäst att vara på 
plats 2014, med tanke på att systemen måste förbättras och mätmetoderna ses över.

Ändringsförslag 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Or. en

Motivering

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Ändringsförslag 177
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2015, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

Följer av ändringsförslaget till artikel 7.1.

Ändringsförslag 178
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2014, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
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national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Ändringsförslag 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2014, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Ändringsförslag 180
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2011, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. de

Ändringsförslag 181
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2014 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras. 
Erfarenheter från förordningen om personbilar visar på svårigheterna med övervakning. 
Längre ledtid för att inrätta ett tillförlitligt system för övervakning behövs, särskilt som det i 
dag inte finns fullständiga uppgifter om N1 på EU-27-nivå, vilket gör utgångspunkten svårare 
än för bilar.
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Ändringsförslag 182
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2015 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Motivering

Följer av ändringsförslagen till artikel 7.1 och artikel 7.2.

Ändringsförslag 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2014 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras. 
Erfarenheter från förordningen om personbilar visar på svårigheterna med övervakning. 
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Längre ledtid för att inrätta ett tillförlitligt system för övervakning behövs, särskilt som det i 
dag inte finns fullständiga uppgifter om N1 på EU-27-nivå, vilket gör utgångspunkten svårare 
än för bilar.

Ändringsförslag 184
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2011 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. de

Ändringsförslag 185
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2010 och 2011 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Or. de
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Ändringsförslag 186
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2014 och 2015 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Or. en

Motivering

Följer av ändringsförslagen till artikel 7.1 och artikel 7.2.

Ändringsförslag 187
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2013 och 2014 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.
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Ändringsförslag 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2013 och 2014 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull.

Ändringsförslag 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna ska också samla in 
och rapportera data, enligt denna artikel, 
om registreringar av fordon i kategorierna 
M2 och N2 enligt definitionerna i bilaga II 
till direktiv 2007/46/EG med en 
referensvikt på högst 2 610 kg och om 
fordon för vilka typgodkännandet utvidgats 
enligt artikel 2.2 i förordning (EG) 
nr 715/2007.

10. Medlemsstaterna ska också samla in 
och rapportera data, enligt denna artikel, 
om registreringar av fordon i kategorierna 
M2 och N2 enligt definitionerna i bilaga II 
till direktiv 2007/46/EG och om fordon för 
vilka typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Or. en

Motivering

Att undanta tyngre fordon kan få avsevärda konsekvenser för uppnåendet av 
koldioxidminskningen.
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Ändringsförslag 190
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en

Motivering

Beroende på vilken lösning som väljs kommer ramdirektivet om typgodkännande och det 
nuvarande övervakningssystemet sannolikt inte att tillhandahålla någon fungerande lösning 
för etappvis färdigbyggda fordon, så som kommissionen föreslår det. Typgodkännandet för 
hela fordon (2007/46/EG) kommer att tillämpas på alla typer av etappvis färdigbyggda 
fordon från och maj 2013. Från och med januari 2014 ska därför övervakningen utvidgas till 
att även omfatta etappvis färdigbyggda fordon. 2014 kommer att vara det första hela 
kalenderåret för övervakning och insamling av uppgifter om etappvis färdigbyggda fordons 
koldioxidutsläpp och vikt enligt det nya förfarandet.

Ändringsförslag 191
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en

Motivering

Beroende på vilken lösning som väljs kommer ramdirektivet om typgodkännande och det 
nuvarande övervakningssystemet sannolikt inte att tillhandahålla någon fungerande lösning 
för etappvis färdigbyggda fordon, så som kommissionen föreslår det. Typgodkännandet för 
hela fordon (2007/46/EG) kommer att tillämpas på alla typer av etappvis färdigbyggda 
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fordon från och maj 2013. Från och med januari 2014 ska därför övervakningen utvidgas till 
att även omfatta etappvis färdigbyggda fordon. 2014 kommer att vara det första hela 
kalenderåret för övervakning och insamling av uppgifter om etappvis färdigbyggda fordons 
koldioxidutsläpp och vikt enligt det nya förfarandet.

Ändringsförslag 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en

Motivering

Typgodkännandet för hela fordon (direktiv 2007/46/EG) kommer att tillämpas på alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon från och med maj 2013. Från och med januari 2014 ska 
därför övervakningen utvidgas till att även omfatta etappvis färdigbyggda fordon. 2014 
kommer att vara det första hela kalenderåret för övervakning och insamling av uppgifter om 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt enligt det nya förfarandet.

Ändringsförslag 193
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Avgifterna för extra utsläpp ska motsvara 
de avgifter som betalas inom andra 
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sektorer enligt EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 194
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Avgifterna för extra utsläpp ska motsvara 
de avgifter som betalas inom andra 
sektorer enligt EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 196
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2012 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Or. de
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Ändringsförslag 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2013 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med förordningen för fordon och koldioxidutsläpp, som 
träder ikraft 2015.

Ändringsförslag 198
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgifterna för extra utsläpp enligt 
punkt 1 ska beräknas enligt följande 
formel:

utgår

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018
i) För extra utsläpp på mer än 
3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
ii) För extra utsläpp på mer än 
2 g CO2/km men inte mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
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antalet nya lätta nyttofordon.
iii) För extra utsläpp på mer än 
1 g CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.
iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:
Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.
(b) Fr.o.m. 2019:
(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.
I denna artikel avses med
extra utsläpp: antalet (ett positivt tal) 
gram per kilometer med vilket en 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp – med beaktande av 
eventuella koldioxidutsläppsminskningar 
genom innovativ teknik som godkänts i 
enlighet med artikel 10 – överskrider 
dennes specifika utsläppsmål under det 
kalenderår eller den del av kalenderåret 
som skyldigheten enligt artikel 4 gäller, 
avrundat till närmaste tre decimaler, och
antalet nya lätta nyttofordon: det antal 
nya lätta nyttofordon som tillverkaren har 
tillverkat och som har registrerats under 
den aktuella perioden enligt 
infasningskriterierna i artikel 4.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft. De nuvarande avgifterna för extra utsläpp skulle 2015 uppgå till 
480 euro/ton, medan en jämförelse med andra sektorer visar att avgifterna inom EU:s 
utsläppshandelssystem skulle uppgå till 15 euro/ton, ytterligare böter inom det systemet till 
100 euro/ton (om bestämmelserna inte följs) och enligt direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling till 30–40 euro/ton (externa livscykelkostnader för CO2).
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Ändringsförslag 199
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgifterna för extra utsläpp enligt 
punkt 1 ska beräknas enligt följande 
formel:

utgår

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018
i) För extra utsläpp på mer än 
3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
ii) För extra utsläpp på mer än 
2 g CO2/km men inte mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
iii) För extra utsläpp på mer än 
1 g CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.
iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:
Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.
(b) Fr.o.m. 2019:
(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft. De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 
2015 uppgå till 480 euro/ton, medan en jämförelse visar att andra sektorer som omfattas av 
EU:s system för handel med utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare 
böter på 100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa livscykelkostnader för CO2).
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Ändringsförslag 200
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2014

(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Motivering

Avgiften för extra utsläpp måste spegla marginalkostnaderna för efterlevnad av 
bestämmelserna.

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2015 t.o.m. 2018

Or. de

Motivering

På grund av den längre produktionscykeln för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 
2015, eftersom fordon som säljs 2014 redan i dag befinner sig i utveckling respektive 
produktion. I analogi med detta bör avgifterna för extra utsläpp tas ut först från och med den 
1 januari 2015.
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Ändringsförslag 202
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2012 t.o.m. 2018

Or. de

Ändringsförslag 203
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2014

Or. en

Motivering

Avgiften för extra utsläpp måste återspegla marginalkostnaden för att investera i varje extra 
gram utsläpp, i syfte att garantera överensstämmelse snarare än att påföljderna betalas. I en 
brittisk analys görs gällande att en modulerad struktur på avgiften skulle innebära att målet 
uppfylls först efter 2016 och eventuellt först efter 2020.

Ändringsförslag 204
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För extra utsläpp på mer än 
3 g CO2/km:

utgår

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. de
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Ändringsförslag 205
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För extra utsläpp på mer än 
3 g CO2/km:

utgår

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. en

Ändringsförslag 206
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För extra utsläpp på mer än 
3 g CO2/km:

i) (Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya 
lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. en

Ändringsförslag 207
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 208
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 209
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 95 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. de

Motivering

Avgiften för att överskrida koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon bör harmoniseras med 
motsvarande avgifter för personbilar, eftersom högre böter endast hade varit meningsfulla 
om koldioxidutsläppen hade haft olika effekter på miljön.

Ändringsförslag 210
Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 95 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. de
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Motivering

Påföljderna för tillverkare som inte sänker utsläppen från de lätta nyttofordon som de 
tillverkar bör vara i linje med motsvarande lagstiftning för tillverkare av personbilar. I 
kommissionens förslag ges inget skäl till de strängare påföljderna för N1-fordon.

Ändringsförslag 211
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) För extra utsläpp på mer än 
2 g CO2/km men inte mer än 3 g CO2/km:

utgår

((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. de

Motivering

Syftet med påföljder är att förhindra att gränsvärdena överskrids. I några av sina 
undersökningar utgår kommissionen från att en påföljd måste vara minst 120 euro/g för att 
tillverkaren verkligen ska göra investeringar. Rabatterade påföljder för de första tre 
grammen leder till att tillverkare snarare väljer att betala straffavgifterna än att göra de 
investeringar som krävs för att minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 212
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) För extra utsläpp på mer än 
2 g CO2/km men inte mer än 3 g CO2/km:

utgår

((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. en
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Ändringsförslag 213
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led ii – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led ii – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 2) × 95 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. en

Motivering

Den ”avgiftskorridor” som kommissionen föreslår kommer att leda till betydande icke-
efterlevnad fram till 2019. Detta ändringsförslag syftar till att i någon mån öka de belopp som 
nämns i avgiftskorridoren för att förbättra efterlevnaden av rättsakten, samtidigt som man 
erbjuder viss flexibilitet för tillverkarna i syfte att få erfarenhet av systemet.

Ändringsförslag 215
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För extra utsläpp på mer än 
1 g CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:

utgår

((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
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nya lätta nyttofordon.

Or. de

Motivering

Syftet med påföljder är att förhindra att gränsvärdena överskrids. I några av sina 
undersökningar utgår kommissionen från att en påföljd måste vara minst 120 euro/g för att 
tillverkaren verkligen ska göra investeringar. Rabatterade påföljder för de första tre 
grammen leder till att tillverkare snarare väljer att betala straffavgifterna än att göra de 
investeringar som krävs för att minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 216
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För extra utsläpp på mer än 
1 g CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:

utgår

((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

Or. en

Ändringsförslag 217
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För extra utsläpp på mer än 
1 g CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:

utgår

((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iii – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 1) × 60 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

Or. en

Motivering

Den ”avgiftskorridor” som kommissionen föreslår kommer att leda till betydande icke-
efterlevnad fram till 2019. Detta ändringsförslag syftar till att i någon mån öka de belopp som 
nämns i avgiftskorridoren för att förbättra efterlevnaden av rättsakten, samtidigt som man 
erbjuder viss flexibilitet för tillverkarna i syfte att få erfarenhet av systemet.

Ändringsförslag 219
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:

utgår

Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. de

Motivering

Syftet med påföljder är att förhindra att gränsvärdena överskrids. I några av sina 
undersökningar utgår kommissionen från att en påföljd måste vara minst 120 euro/g för att 
tillverkaren verkligen ska göra investeringar. Rabatterade påföljder för de första tre 
grammen leder till att tillverkare snarare väljer att betala straffavgifterna än att göra de 
investeringar som krävs för att minska koldioxidutsläppen.
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Ändringsförslag 220
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:

utgår

Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Ändringsförslag 221
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:

utgår

Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Ändringsförslag 222
Carl Schlyter och Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:

utgår

Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) (Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya 
lätta nyttofordon.

Or. de

Motivering

Syftet med påföljder är att förhindra att gränsvärdena överskrids. I några av sina 
undersökningar utgår kommissionen från att en påföljd måste vara minst 120 euro/g för att 
tillverkaren verkligen ska göra investeringar.

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iv – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Extra utsläpp × 15 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Motivering

Den ”avgiftskorridor” som kommissionen föreslår kommer att leda till betydande icke-
efterlevnad fram till 2019. Detta ändringsförslag syftar till att i någon mån öka de belopp som 
nämns i avgiftskorridoren för att förbättra efterlevnaden av rättsakten, samtidigt som man 
erbjuder viss flexibilitet för tillverkarna i syfte att få erfarenhet av systemet.

Ändringsförslag 225
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fr.o.m. 2019: utgår
(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Ändringsförslag 226
Matthias Groote.

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

(Extra utsläpp × 95 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. de

Motivering

Avgiften för att överskrida koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon bör harmoniseras med 
motsvarande avgifter för personbilar, eftersom högre böter endast hade varit meningsfulla 
om koldioxidutsläppen hade haft olika effekter på miljön.

Ändringsförslag 227
Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis.

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

(Extra utsläpp × 95 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. de

Motivering

Påföljderna för tillverkare som inte sänker utsläppen från de lätta nyttofordon som de 
tillverkar bör vara i linje med motsvarande lagstiftning för tillverkare av personbilar. I 
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kommissionens förslag ges inget skäl till de strängare påföljderna för N1-fordon.

Ändringsförslag 228
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna artikel avses med extra utsläpp: utgår
antalet (ett positivt tal) gram per kilometer 
med vilket en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp – med 
beaktande av eventuella 
koldioxidutsläppsminskningar genom 
innovativ teknik som godkänts i enlighet 
med artikel 10 – överskrider dennes 
specifika utsläppsmål under det 
kalenderår eller den del av kalenderåret 
som skyldigheten enligt artikel 4 gäller, 
avrundat till närmaste tre decimaler, och 
antalet nya lätta nyttofordon: och
det antal nya lätta nyttofordon som 
tillverkaren har tillverkat och som har 
registrerats under den aktuella perioden 
enligt infasningskriterierna i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 229
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa metoderna 
för uttag av avgifterna för extra utsläpp 
enligt punkt 1.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
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enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 13.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 230
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 231
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 13.3.

utgår

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 232
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 233
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 

utgår
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allmänna budget.

Or. en

Ändringsförslag 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Förarinformation i bilen

Från och med den 1 januari 2012 ska 
tillverkare som söker typgodkännande för 
fordon i kategori N1 enligt definitionen i 
direktiv 2007/46/EG i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 utrusta 
varje fordon med en 
bränsleförbrukningsmätare.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 235
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2013 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 

1. Senast den 31 oktober 2015 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
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följande: följande:

Or. en

Motivering

Följer av ändringsförslagen till artikel 7.1 och artikel 7.2.

Ändringsförslag 236
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2013 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

1. Senast den 31 oktober 2014 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare 
diskrimineras bör offentliggörandet ligga i linje med tillämpningen av förordningen.

Ändringsförslag 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2013 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

1. Senast den 31 oktober 2014 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

Or. en
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Ändringsförslag 238
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 31 oktober 2014 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

2. Från och med 31 oktober 2015 ska det i 
den förteckning som avses i punkt 1 även 
anges om tillverkaren under föregående 
kalenderår har uppfyllt kraven i artikel 4.

Or. en

Motivering

Följer av ändringsförslagen till artikel 7.1 och artikel 7.2.

Ändringsförslag 239
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 31 oktober 2014 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

2. Från och med 31 oktober 2016 ska det i 
den förteckning som avses i punkt 1 även 
anges om tillverkaren under föregående 
kalenderår har uppfyllt kraven i artikel 4.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare 
diskrimineras bör offentliggörandet ligga i linje med tillämpningen av förordningen.
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Ändringsförslag 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 31 oktober 2014 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

2. Från och med 31 oktober 2015 ska det i 
den förteckning som avses i punkt 1 även 
anges om tillverkaren under föregående 
kalenderår har uppfyllt kraven i artikel 4.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 241
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik. Det 
sammanlagda bidraget från sådan teknik 
till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
7 g CO2/km.

utgår

Or. en

Motivering

Testcykeln måste ses över för att ytterligare miljöinnovation ska beaktas och för att verkliga 
körförhållanden ska återspeglas bättre. 
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Ändringsförslag 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik. Det 
sammanlagda bidraget från sådan teknik 
till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
7 g CO2/km.

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik.

Or. de

Motivering

I stället för förbud bör man satsa mer på incitament för att få ner koldioxidutsläppen. Det 
finns inga sakliga skäl att begränsa det bidrag som erkända och godkända miljöinnovationer 
kan lämna till koldioxidminskningen.

Ändringsförslag 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 
och grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:
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Or. en

Motivering

I artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för personbilar fastställs det 
att kommissionen senast 2010 ska anta detaljerade bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av sådan innovativ teknik. De bestämmelser för godkännandeförfarandet som 
för närvarande diskuteras för personbilar bör tillämpas också på lätta nyttofordon. Det bör 
inte göras någon skillnad mellan miljöinnovation för personbilar och lätta nyttofordon och 
inte heller bör det finnas någon skillnad i godkännandeförfarandet. Allt dubbelarbete bör 
undvikas.

Ändringsförslag 244
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 
och grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

Or. en

Motivering

I artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för personbilar fastställs det 
att kommissionen senast 2010 ska anta detaljerade bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av sådan innovativ teknik. De bestämmelser för godkännandeförfarandet som 
för närvarande diskuteras för personbilar bör tillämpas också på lätta nyttofordon. Det bör 
inte göras någon skillnad mellan miljöinnovation för personbilar och lätta nyttofordon och 
inte heller bör det finnas någon skillnad i godkännandeförfarandet. Allt dubbelarbete bör 
undvikas.
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Ändringsförslag 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 
och grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

Or. de

Motivering

Genomförandebestämmelserna för godkännande av miljöinnovationer bör vara förenliga med 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 443/2009 (koldioxidutsläpp från lätta bilar) för att det 
inte ska uppstå olika förfaranden och på så vis även höjda kostnader.

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandebestämmelser ska 
beakta följande principer:
a) Den regelbundet uppdaterade 
unionsförteckningen över godkända 
miljöinnovationer ska skapa 
harmonisering av miljöinnovationerna 
inom unionen och leda till att denna 
teknik tillämpas på ett effektivt sätt av de 
myndigheter i medlemsstaterna som 
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ansvarar för typgodkännandet.
b) De myndigheter i medlemsstaterna som 
ansvarar för typgodkännandet ska 
bedöma och godkänna användningen av 
miljöinnovationerna och beaktandet av 
deras bidrag till att minska 
koldioxidutsläppen, så att varje 
fordonsmodell kan tillskrivas ett specifikt 
miljöinnovationspaket.
c) Kommissionen ska fatta beslut om 
leverantörens eller tillverkarens ansökan 
senast sex månader efter det att den 
inkommit. 
d) En teknik ska godkännas som 
miljöinnovation om dess bidrag till att 
minska koldioxidutsläppen kan mätas till 
högst 40 % i typtestcykeln.
e) En teknik ska godkännas som 
miljöinnovation om dess bidrag till att 
minska koldioxidutsläppen uppgår till 
mer än 0,2 g/km.

Or. de

Motivering

Även om lagstiftaren infört tvingande bestämmelser om erkännande av miljöinnovationer i 
förordning (EG) nr 443/2009 (koldioxidutsläpp från lätta fordon), har kommissionen ännu 
inte lagt fram något förfarande för erkännande av miljöinnovationer. För att undvika ett 
sådant tomrum i fråga om lätta nyttofordon krävs exaktare föreskrifter för hur ett sådant 
erkännandeförfarande ska utformas. 

Ändringsförslag 247
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Reklam

Reklam för fordon som omfattas av denna 
rättsakt och som innehåller tekniska 
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specifikationer eller energi- eller 
prisrelaterad information ska ge 
slutanvändare nödvändig information om 
fordonets energiprestanda.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 oktober 2016 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för 
att ändra bilaga I för att anpassa värdet 
M0 i den till den genomsnittliga vikten för 
nya lätta nyttofordon under de föregående 
tre kalenderåren.

utgår

Or. en

Motivering

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.
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Ändringsförslag 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder ska träda i kraft för första 
gången den 1 januari 2018 och därefter 
vart tredje år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 251
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i 
artikel 10, i syfte att fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
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början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov lägga fram ett förslag om ändring 
av denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.
Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet på 135 g/km till 2020 är helt orealistiskt, och det är inte 
rimligt att grunda en konsekvensbedömning på ett sådant värde. En omfattande 
konsekvensbedömning behövs innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.

Ändringsförslag 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i 
artikel 10, i syfte att fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
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början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov lägga fram ett förslag om ändring 
av denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.
Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 253
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 1 januari 2013 ska 
kommissionen slutföra en översyn av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i artikel 10, 
i syfte att fastställa

4. Senast den 1 januari 2013 ska 
kommissionen utvärdera genomförandet
av de specifika utsläppsmål som anges i 
bilaga I och av de undantag som anges i 
artikel 10, i syfte att fastställa
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Or. en

Motivering

Tillverkarna måste få investeringssäkerhet för 2020-målet.

Ändringsförslag 254
Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis.

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 150 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. de

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– huruvida det på grundval av resultaten 
från en uppdaterad konsekvensanalys är 
möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt 
uppnå det långsiktiga målet på 160 g 
CO2/km till 2020 och det långsiktiga målet 
på 135 g CO2/km till 2025, och
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Or. de

Motivering

Arbetet med att fastställa de exakta värdena för de långsiktiga målen och inkludera lätta 
nyttofordon ur kategorierna N1 och N2 i förordningen beror på genomförbarheten, som 
alltjämt måste bekräftas genom en konsekvensanalys. 

Ändringsförslag 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. en

Motivering

För att EU 2020-målen ska kunna uppnås är det oerhört viktigt att bränsleeffektiviteten hos 
skåpbilar och lätta nyttofordon förbättras, så att företagens onödiga transportkostnader kan 
minskas. De åtgärder som krävs för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska 
koldioxidutsläppen är i praktiken desamma. Fordonstillverkarna har fört en kampanj för att 
förhindra att det fastställs ambitiösa bränslebesparande/koldioxidminskande normer, men de 
överträffar redan förväntningarna i 2009 års lagstiftning. Industrin kommer att ge positiva 
och innovativa svar så snart den får betydande förbättringsmål och om den ges 10 års respit 
att uppfylla dem.

Ändringsförslag 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett – tillvägagångssätten för att till 2020 på ett 
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kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km, med början 2020, 
och

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.

Ändringsförslag 258
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km, med början 2020, 
och

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
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considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Ändringsförslag 259
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km, med början 2020, 
och

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Ändringsförslag 260
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km, med början 2025, 
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förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

och

Or. en

Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet på 135g/km till 2020 är orealistiskt, och det är inte rimligt 
att grunda en konsekvensbedömning på ett sådant värde. En omfattande 
konsekvensbedömning behövs innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.

Ändringsförslag 261
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, och

Or. en

Ändringsförslag 262
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, och

Or. en
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Ändringsförslag 263
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, och

Or. en

Motivering

Det är av avgörande betydelse att målen är rättsligt bindande och definitiva. Om 
genomförbarheten i förordningens utsläppsminskningsmål måste bekräftas kommer 
producenterna inte att ha någon investerings- eller planeringssäkerhet.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, och

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 265
Åsa Westlund och Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från 
en uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, och

Or. en

Ändringsförslag 266
Carl Schlyter och Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår denna, 
som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov

Utifrån utvärderingen och den 
konsekvensbedömning som föregår denna, 
som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen

Or. en

Ändringsförslag 267
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen



PE442.834v01-00 64/90 AM\817674SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov

Utifrån en sådan översyn ska 
kommissionen vid behov

Or. en

Motivering

Det är av avgörande betydelse att målen är rättsligt bindande och definitiva. Om 
genomförbarheten i förordningens utsläppsminskningsmål måste bekräftas kommer 
producenterna inte att ha någon investerings- eller planeringssäkerhet.

Ändringsförslag 268
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,

utgår

Or. en

Motivering

Det är av avgörande betydelse att målen är rättsligt bindande och definitiva. Om 
genomförbarheten i förordningens utsläppsminskningsmål måste bekräftas kommer 
producenterna inte att ha någon investerings- eller planeringssäkerhet.
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Ändringsförslag 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,

– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart och som överensstämmer med 
EU:s mål att minska utsläppen med 80–
90 % till 2050 jämfört med 1990 års 
nivåer,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att i rättsakten få med en hänvisning till EU:s klimatmål i ett vidare 
sammanhang. När denna rättsakt ses över bör hänsyn tas till de senaste EU-målen.

Ändringsförslag 270
Matthias Groote.

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,

– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart och som överensstämmer med 
EU:s mål att minska utsläppen med 80–
95 % till 2050 jämfört med 1990 års 
nivåer,

Or. de

Motivering

Det är viktigt att betona att denna rättsakt är ett led i EU:s strategi i kampen mot 
klimatförändringarna. Om målet på 135 g/km bekräftas bör det även inbegripas i EU:s 
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klimatåtagande. Utsläppsminskningsmålet bekräftades än en gång av Europeiska rådet den 
11 mars.

Ändringsförslag 271
Carl Schlyter och Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– lägga fram ett förslag om ändring av
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,

– anta detaljerade bestämmelser om 
tillvägagångssätten för att genomföra 
kraven i denna förordning på ett sätt som 
är så neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bekräfta att denna förordning ska 
omfatta fordon i kategorierna N2 och M2
enligt definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

– lägga fram ett förslag om att denna 
förordning på grund av det långsiktiga 
målet från och med 2020 ska omfatta 
fordon i kategorierna N2 och M2 enligt 
definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Or. de

Motivering

Arbetet med att fastställa de exakta värdena för de långsiktiga målen och inkludera lätta 
nyttofordon ur kategorierna N1 och N2 i förordningen beror på genomförbarheten, som 
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alltjämt måste bekräftas genom en konsekvensanalys. 

Ändringsförslag 273
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bekräfta att denna förordning ska 
omfatta fordon i kategorierna N2 och M2
enligt definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

– fastställa villkoren för att denna 
förordning inom ramen för det långsiktiga 
målet eventuellt även ska omfatta fordon i 
kategorierna N2 och M2 enligt 
definitionerna i bilaga II till
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Ändringsförslag 274
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bekräfta att denna förordning ska 
omfatta fordon i kategorierna N2 och M2

– fastställa villkoren för att denna 
förordning inom ramen för det långsiktiga 
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enligt definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

målet eventuellt även ska omfatta fordon i 
kategorierna N2 och M2 enligt 
definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Ändringsförslag 275
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bekräfta att denna förordning ska 
omfatta fordon i kategorierna N2 och M2
enligt definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

– fastställa villkoren för att denna 
förordning inom ramen för det långsiktiga 
målet eventuellt även ska omfatta fordon i 
kategorierna N2 och M2 enligt 
definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Or. en
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Ändringsförslag 276
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bekräfta att denna förordning ska 
omfatta fordon i kategorierna N2 och M2
enligt definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

– fastställa villkoren för att denna 
förordning inom ramen för det långsiktiga 
målet eventuellt även ska omfatta fordon i 
kategorierna N2 och M2 enligt 
definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Or. en

Ändringsförslag 277
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 13.2, 
förutsatt att förfarandet är förenligt med 
de ändrade fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 278
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
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väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

för Europaparlamentet och rådet om
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Ändringsförslag 279
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
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N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Ändringsförslag 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 281
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 282
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av de 
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specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i 
artikel 10, i syfte att fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov lägga fram ett förslag om ändring 
av denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.
Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 283
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i 
artikel 10, i syfte att fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov
– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,
Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).
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Ändringsförslag 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

utgår

Or. de

Motivering

Arbetet med att fastställa de exakta värdena för de långsiktiga målen och inkludera lätta 
nyttofordon ur kategorierna N1 och N2 i förordningen beror på genomförbarheten, som 
alltjämt måste bekräftas genom en konsekvensanalys. 

Ändringsförslag 285
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast 2015 ska kommissionen se över 
metoden för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon enligt del B punkt 7 i 
bilaga II och vid behov överlämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
om ändring av bilaga II.

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommissionens ansvar att komma med en ordentlig lösning innan ett 
lagstiftningsförslag antas. I sitt förslag planerar kommissionen att införa ett 



AM\817674SV.doc 75/90 PE442.834v01-00

SV

koldioxidutsläppsmål från och med 2014. Etappvis färdigbyggda fordon står för cirka 15–
16 procent av den totala marknaden för lätta nyttofordon. På grund av den höga 
marknadsandelen och den hittills okända inverkan på OEM-flottan måste man så snart som 
möjligt fastställa ett lämpligt förfarande för att uppnå representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt.

Ändringsförslag 286
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast 2015 ska kommissionen se över 
metoden för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon enligt del B punkt 7 i 
bilaga II och vid behov överlämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
om ändring av bilaga II.

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommissionens ansvar att komma med en ordentlig lösning innan ett 
lagstiftningsförslag antas. I sitt förslag planerar kommissionen att införa ett 
koldioxidutsläppsmål från och med 2014. Etappvis färdigbyggda fordon står för cirka 15–
16 procent av den totala marknaden för lätta nyttofordon. På grund av den höga 
marknadsandelen och den hittills okända inverkan på OEM-flottan måste man så snart som 
möjligt fastställa ett lämpligt förfarande för att uppnå representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt.

Ändringsförslag 287
Matthias Groote.

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast 2015 ska kommissionen se över 
metoden för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 

7. Senast 2011 ska kommissionen 
överlämna ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om ett 
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färdigbyggda fordon enligt del B punkt 7 i 
bilaga II och vid behov överlämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
om ändring av bilaga II.

förfarande för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon.

Or. de

Motivering

Kommissionen har redan i ett arbetsdokument angett att den metod som nämns i förslaget till 
förordning är olämplig för att bestämma de specifika koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon, och kommissionen bör därför snarast möjligt föreslå ett förfarande för 
översyn.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast 2015 ska kommissionen se över 
metoden för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon enligt del B punkt 7 i 
bilaga II och vid behov överlämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
om ändring av bilaga II.

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommissionens ansvar att komma med en ordentlig lösning innan ett 
lagstiftningsförslag antas. I sitt förslag planerar kommissionen att införa ett 
koldioxidutsläppsmål från och med 2014. Etappvis färdigbyggda fordon står för cirka 15–
16 procent av den totala marknaden för lätta nyttofordon. På grund av den höga 
marknadsandelen och den hittills okända inverkan på OEM-flottan måste man så snart som 
möjligt fastställa ett lämpligt förfarande för att uppnå representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt.
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Ändringsförslag 289
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast 2015 ska kommissionen se över 
metoden för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon enligt del B punkt 7 i 
bilaga II och vid behov överlämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
om ändring av bilaga II.

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommissionens ansvar att komma med en ordentlig lösning innan ett 
lagstiftningsförslag antas. I sitt förslag planerar kommissionen att införa ett 
koldioxidutsläppsmål från och med 2014. Etappvis färdigbyggda fordon står för cirka 15–
16 procent av den totala marknaden för lätta nyttofordon. På grund av den höga
marknadsandelen och den hittills okända inverkan på OEM-flottan måste man så snart som 
möjligt fastställa ett lämpligt förfarande för att uppnå representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt.

Ändringsförslag 290
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Ändring av direktiv 92/6/EG

Rådets direktiv 92/6/EEG1 ska ändras på 
följande sätt från och med ...*:
(1) Artikel 1 ska ersättas med följande:
”I detta direktiv avses med motorfordon 
sådana motordrivna fordon som tillhör 
någon av kategorierna M2, M3, N1, N2
eller N3, är avsedda att användas på väg, 
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har minst fyra hjul och är konstruerade 
för en högsta hastighet som överstiger 
25 km/h.
Med kategori M2, M3, N1, N2 och N3 avses 
de kategorier som anges i bilaga II till 
direktiv 70/156/EEG (*).”
(2) Artikel 2 första stycket ska ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
de motorfordon i kategorierna N1, N2, M2
och M3 som avses i artikel 1 används på 
väg endast om de är utrustade med en 
hastighetsbegränsande anordning som 
ställts in så att fordonens hastighet inte 
kan överskrida 100 km/h.”
____________
* EUT: ett år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.
1 EGT L 57, 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Ändringsförslag 291
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017: a) Fr.o.m. 2012 t.o.m. 2017:

Or. en

Motivering

Förordningens ikraftträdande bör tidigareläggas till 2012 i enlighet med kommissionens och 
rådets förslag från 2007. 
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Ändringsförslag 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017: a) Fr.o.m. 2015 t.o.m. 2015:

Or. de

Motivering

Till följd av ändringen av startdatumet för att inleda infasningen 2015.

Ändringsförslag 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017: a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017:

Or. en

Ändringsförslag 294
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)

Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
165 + a × (M – M0)

Or. en

Motivering

För att öka investeringssäkerheten bör det finnas rättssäkerhet avseende det långsiktiga målet 
för 2020.
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Ändringsförslag 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)

Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
160 + a × (M – M0)

Or. en

Motivering

För att EU 2020-målen ska kunna uppnås är det oerhört viktigt att bränsleeffektiviteten hos 
skåpbilar och lätta nyttofordon förbättras, så att företagens onödiga transportkostnader kan 
minskas. De åtgärder som krävs för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska 
koldioxidutsläppen är i praktiken desamma. Offentligt hävdar fordonstillverkare att 
kommissionens 2016-mål är en ”utmaning”, men privat medger de att målet skulle kunna 
vara betydligt ambitiösare.

Ändringsförslag 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)

Specifika koldioxidutsläpp = 175 + a × (M 
– M0)

Or. en

Ändringsförslag 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fr.o.m. 2018: utgår
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1
a = 0,093

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsult anses sannolikheten för en viktökning betydligt mindre för lätta 
nyttofordon än för personbilar, eftersom ökad snittvikt leder till betydligt högre kostnader för 
att nå målet. Tillämpningen av viktkorrigeringen från 2018 och därefter vart tredje år leder 
dessutom till en regelbunden målanpassning som inte stämmer överens med 
skåpbilstillverkarnas behov i fråga om ledtid. Den autonoma viktökningen behöver därför inte 
beaktas.

Ändringsförslag 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led b – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)

Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
160 + a × (M – M0)

Or. en

Motivering

För att EU 2020-målen ska kunna uppnås är det oerhört viktigt att bränsleeffektiviteten hos 
skåpbilar och lätta nyttofordon förbättras, så att företagens onödiga transportkostnader kan 
minskas. De åtgärder som krävs för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska 
koldioxidutsläppen är i praktiken desamma. Offentligt hävdar fordonstillverkare att 
kommissionens 2016-mål är en ”utmaning”, men privat medger de att målet skulle kunna 
vara betydligt ambitiösare.
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Ändringsförslag 299
Rebecca Harms och Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Fr.o.m. 2020:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
125 + a × (M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) eller 
någon annan nyttoparameter som antas i 
enlighet med artikel 12.4,
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1,
a = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.4.

Or. en

Ändringsförslag 300
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

1. För det kalenderår som börjar den 1 
januari 2014 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

Or. en
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Ändringsförslag 301
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Ändringsförslag 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

Or. en

Ändringsförslag 303
Matthias Groote.

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Typ, variant och version. b) Typ, variant och version, inklusive 
etappvis färdigbyggda fordon.

Or. de

Motivering

Kommissionens kompromissförslag om etappvis färdigbyggda fordon är inte tillräckligt 
tydligt och skulle kunna skapa incitament för tillverkarna att ställa om produktionen till 
etappvis färdigbyggda fordon. Det måste införas skyddsklausuler, exempelvis kontroller av 
hur stor andelen etappvis färdigbyggda fordon är.

Ändringsförslag 304
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:

Or. en

Ändringsförslag 305
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:
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Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Ändringsförslag 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:

Or. en

Ändringsförslag 307
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) För varje variant av varje version av 
varje typ av nytt lätt nyttofordon:

d) För varje version av varje variant av 
varje typ av nytt lätt nyttofordon:

Or. en

Motivering

Följer av ändringsförslaget till artikel 7.1.
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Ändringsförslag 308
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) De specifika koldioxidutsläppen. ii) De specifika koldioxidutsläppen samt 
andelen utsläppsminskningar som 
uppnåtts genom innovativ teknik i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Ändringsförslag 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del A – punkt 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) De specifika koldioxidutsläppen. ii) De specifika koldioxidutsläppen samt 
andelen utsläppsminskningar som 
uppnåtts genom innovativ teknik i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 310
Matthias Groote.

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del B – punkt 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De nya lätta nyttofordonens fördelning 
efter version

4. De nya lätta nyttofordonens fördelning 
efter version, inklusive andelen etappvis 



AM\817674SV.doc 87/90 PE442.834v01-00

SV

färdigbyggda fordon

Or. de

Motivering

Kommissionens kompromissförslag om etappvis färdigbyggda fordon är inte tillräckligt 
tydligt och skulle kunna skapa incitament för tillverkarna att ställa om produktionen till 
etappvis färdigbyggda fordon. Det måste införas skyddsklausuler, exempelvis kontroller av 
hur stor andelen etappvis färdigbyggda fordon är.

Ändringsförslag 311
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del B – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fordonets nyttolast är differensen mellan 
den högsta tekniskt tillåtna vikten inklusive 
last i enlighet med bilaga III till 
direktiv 2007/46/EG och fordonets vikt.

6. Fordonets nyttolast är differensen mellan 
den högsta tekniskt tillåtna vikten inklusive 
last, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitt 2.8 i bilaga I till direktiv 
2007/46/EG och i enlighet med bilaga III 
till direktiv 2007/46/EG, och fordonets 
vikt.

Or. en

Motivering

För bättre samstämmighet med direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 312
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Specifika utsläpp från etappvis 
färdigbyggda fordon

utgår
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De specifika utsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon ska fastställas i 
enlighet med direktiv 2004/3/EG. Om 
värdet inte finns att tillgå ska de specifika 
utsläppen från ett etappvis färdigbyggt 
fordon vara desamma som det högsta 
värdet för de specifika utsläppen från alla 
de färdigbyggda fordon av samma 
fordonstyp som det icke färdigbyggda 
fordon på vilket det etappvis färdigbyggda 
fordonet grundar sig och som har 
registrerats i EU under samma 
övervakningsår, där definitionen av 
fordonstyp ska vara densamma som i 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EG. Om det 
finns fler än tre olika värden för specifika 
utsläpp från alla färdigbyggda fordon ska 
det näst högsta värdet för specifika 
utsläpp användas.

Or. en

Motivering

Kommissionen har lagt fram denna rekommenderade ändring till det ursprungliga förslaget 
eftersom det ursprungliga kommissionsförslaget inte tillhandahåller någon fungerande 
lösning. 

Ändringsförslag 313
Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis.

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del B – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De specifika utsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon ska fastställas i 
enlighet med direktiv 2004/3/EG. Om 
värdet inte finns att tillgå ska de specifika 
utsläppen från ett etappvis färdigbyggt 
fordon vara desamma som det högsta 
värdet för de specifika utsläppen från alla 
de färdigbyggda fordon av samma 
fordonstyp som det icke färdigbyggda 
fordon på vilket det etappvis färdigbyggda 

7. När det gäller fordon som byggs i 
etapper är det tillverkaren av det 
färdigbyggda fordonet som ansvarar för 
hela fordonet. För att få fram de 
parametrar för koldioxid och fordonets 
referensvikt som är avgörande för detta 
direktiv kan det bli nödvändigt att 
tillverkaren av det icke färdigbyggda 
fordonet inom ramen för direktivet tar 
över ansvaret för att uppnå 
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fordonet grundar sig och som har 
registrerats i EU under samma 
övervakningsår, där definitionen av 
fordonstyp ska vara densamma som i 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EG. Om det 
finns fler än tre olika värden för specifika 
utsläpp från alla färdigbyggda fordon ska 
det näst högsta värdet för specifika 
utsläpp användas.

koldioxidmålet. Detta får inte medföra 
någon orimlig börda för tillverkaren av 
det icke färdigbyggda fordonet.

Tillverkaren av det etappvis färdigbyggda 
fordonet ska vidarebefordra det etappvis 
färdigbyggda fordonets referensvikt och 
koldioxidvärde – om detta värde är känt, 
annars det koldioxidvärde hos det icke 
färdigbyggda fordonet som godkänts för 
det färdigbyggda fordonets referensvikt –
till de olika övervakningsställena 
(tillverkaren av det icke färdigbyggda 
fordonet, kommissionen, nationella 
registreringsmyndigheter).
Senast den 31 december 2011 ska 
kommissionen göra en för denna process 
nödvändig anpassning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/46/EG av den 5 september 2007 om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon (ramdirektiv)1. För att 
säkerställa processens validitet ska 
kommissionen under det första 
kalenderåret efter det att detta direktiv 
trätt i kraft validera och eventuellt 
anpassa processen. Först när denna 
anpassning har trätt i kraft kan fordon 
som byggs i etapper inbegripas fullt ut i 
uppnåendet av målen.
________
1 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag tar ingen hänsyn till kraven på godkännande av icke färdigbyggda 



PE442.834v01-00 90/90 AM\817674SV.doc

SV

fordon och rådande affärsförbindelser mellan tillverkarna av det icke färdigbyggda 
respektive färdigbyggda fordonet. Arbetet med att få fram korrekta uppgifter för 
koldioxidvärden och referensvikt hos icke färdigbyggda/färdigbyggda fordon får inte leda till 
att tillverkaren av det icke färdigbyggda fordonet drabbas av orimliga bördor.  


