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Ändringsförslag 18
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Införandet av ett ytterligare mål på 
50 g CO2/km till 2025 kommer att bidra 
till att säkerställa att personbilars 
bränsleeffektivitet förbättras även 
efter 2020, att ekonomin blir mindre 
känslig för oljeprischocker och att många 
fordon med mycket låga koldioxidutsläpp 
slår igenom på marknaden och bidrar till 
att uppfylla de mål som anges i 
kommissionens Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle 20501.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Motivering

I juni 2012 uppmanade den tyska förbundsdagen (Bundestag) förbundsregeringen att stödja 
ett ambitiöst EU-mål på 50 g/km till 2025, vilket skulle främja mer ambitiösa klimatmål i EU, 
något som det finns ett trängande behov av.

Ändringsförslag 19
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Som garanti för en förutsägbar 
politisk ram för biltillverkare inom ramen 
för fortsatta nödvändiga förbättringar av 
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bränsleeffektiviteten för bilar efter 2020 
behöver det införas ett ytterligare mål på 
60 CO2 g/km till 2025 i linje med 
minskade koldioxidutsläpp för 
transporsektorn som en del av unionens 
klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning 
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den fortsatta utvecklingen av den 
globala marknaden för avancerad teknik 
med målet att förbättra personbilars 
effektivitet är i linje med 
flaggskeppsinitiativet för ett 
resurseffektivt Europa i enlighet med 
Europa 2020-strategin som främjar en 
övergång till en resurseffektiv, 
utsläppssnål ekonomi för att uppnå 
hållbar tillväxt. Såsom ytterligare 
stimulans till innovation inom detta 
område bör det fastställas ett långsiktigt 
mål för 2025 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Det beräknas att behovet av att producera mer bränsleeffektiva fordon i EU kommer att skapa 
110 000 nya arbetstillfällen till 2030, särskilt inom kemi- och elektronikföretag (McKinsey). 
Ett mål på 70g/km till 2025 skulle säkerställa att investeringar i alternativa 
kraftöverföringssystem fortsätter vilket skapar ytterligare högteknologiska arbetstillfällen i 
Europa.

Ändringsförslag 21
Sabine Wils
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Förslag till förordning 
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Med tanke på social rättvisa och 
hållbarhet bör det från 2025 inte finnas 
någon nyttoparameter och lutning.

Or. en

Motivering

Genom den ökade marknadspenetrationen av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp blir 
nyttoparametern och lutningen överflödiga, eftersom tillverkarna kan uppnå nollutsläpp.

Ändringsförslag 22
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I förordningen bör man erkänna den 
potentiella skadan för industrin av att 
införa ett mål för 2025 vid ett senare 
datum, vilket skulle störa den 
planeringssäkerhet som krävs för nå ett 
högt ställt mål för 2025. 

Or. en

Motivering

Tillverkarna behöver planeringssäkerhet flera år i förväg. Kunskapen om genomförbara 
minskningar av koldioxidutsläppen är allmänt tillgänglig och lagstiftaren bör därför 
garantera att investeringar i fordon med låga utsläpp kommer att löna sig.

Ändringsförslag 23
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker.

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker. Studier 
som kommissionen har genomfört har 
emellertid visat att de 
provningsförfaranden som används för 
att mäta koldioxidutsläppen enligt den 
förordningen inte har hindrat tillverkarna 
från att öka sin användning av flexibla 
lösningar, vilket har resulterat i påstådda 
koldioxidutsläppsminskningar som inte 
kan hänföras till tekniska förbättringar 
och som inte kan uppnås vid faktisk 
körning på väg. Förordning (EG) 
nr 715/2007 bör därför omgående ses över 
så att provningsförfarandena på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Förslag till förordning 
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon10 och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon10 och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker. Studier 
som kommissionen har genomfört har 
emellertid visat att de 
provningsförfaranden som används för 
att mäta koldioxidutsläppen enligt den 
förordningen inte har hindrat tillverkarna 
från att öka sin användning av flexibla 
lösningar, vilket har resulterat i påstådda 
koldioxidutsläppsminskningar som inte 
kan hänföras till tekniska förbättringar 
och som inte kan uppnås vid faktisk 
körning på väg. Förordning (EG) 
nr 715/2007 och New European Driving 
Cycle (NEDC) bör därför omgående ses 
över och senast före utgången av 2014 
ändras så att provningsförfarandena på 
ett adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Som nästa åtgärd bör 
World Light Duty Test Procedure 
(WLTP), som för närvarande utvecklas 
inom ramen för FN:s ekonomiska 
kommission för Europa, så snart som 
möjligt efter färdigställandet integreras i 
unionslagstiftningen. Kommissionen bör 
dock överväga behovet av att komplettera 
WLTP med ytterligare bestämmelser när 
det integreras i unionslagstiftningen så att
provningsförfarandena på ett adekvat sätt 
återspeglar bilars verkliga utsläpp. 

Or. de

Motivering

Konsumenter bör kunna lita på deklarerade förbrukningssiffror. Den gällande testcykeln 
innebär många flexibla lösningar och motsvarar inte verkligheten. WLTP kommer att 
medföra förbättringar, men det dröjer ett tag tills det blir klart. Därför ska NEDC ändras 
innan WLTP kan införas. Dessutom bör komplettering av WLTP med EU-bestämmelser 
övervägas eftersom en global testcykel inte kan täcka hela situationen i EU.
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Ändringsförslag 25
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Hur väl tillverkarna uppfyller målen 
i denna förordning bör bedömas på 
unionsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och 
med 2012. Avgiften bör anpassas som en 
funktion av den utsträckning i vilken 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet och bör öka med tiden. För att göra 
det tillräckligt attraktivt att vidta åtgärder 
för att minska specifika koldioxidutsläpp 
från personbilar bör avgifterna återspegla 
kostnaderna för teknisk utveckling och de 
troliga övre marginalkostnaderna för att 
efterleva denna förordning. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens allmänna budget.

Or. en

Motivering

Avgiften för extra utsläpp måste vara så hög att den garanterar att alla tillverkare efterlever 
förordningen. För att göra det tillräckligt attraktivt att vidta åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör avgifterna återspegla de troliga övre 
marginalkostnaderna för enskilda tillverkare baserat på kostnaderna för teknisk utveckling.

Ändringsförslag 26
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) De beräknade kostnaderna för att 
uppnå målet på 95 g CO2/km 2020 är 
betydligt lägre än de första prognoserna. 
Det bedöms vara möjligt att uppnå målet 
och därför anses det inte nödvändigt med 
någon infasning för den dag då denna 
förordning börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

Bakgrundsanalysen för kommissionen visade att det går att uppnå målet på 95 g 2020, så det 
krävs ingen infasning.

Ändringsförslag 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning 
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Höga och stigande priser på fossila 
bränslen, och framför allt höga och 
stigande oljepriser, hotar den ekonomiska 
återhämtningen, energisäkerheten och 
tillgången till billig energi i EU. 
Oljechocker kan leda till djupa 
recessioner, minskad konkurrenskraft och 
ökad arbetslöshet. Att minska vårt 
oljeberoende genom att bland annat öka 
nya personbilars effektivitet och 
hållbarhet bör därför prioriteras.

Or. it

Ändringsförslag 28
Sabine Wils
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Förslag till förordning 
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring.

utgår

Or. en

Motivering

Superkrediter försvagar tillverkarnas specifika utsläppsmål genom att ge utsläppsrätter för 
försäljningen av fordon med lägre utsläpp än 35 g CO2/km. Att elfordon för närvarande 
betraktas som nollutsläppsfordon i denna förordning är redan ett starkt incitament, eftersom 
elfordonens utsläpp är betydligt högre än 0 g CO2/km, om man ser till hela processen från 
källa till slutlig användning i fordonet. Superkrediterna ökar snedvridningen av de 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och undergräver denna förordnings 
miljöintegritet. De bör därför förkastas.

Ändringsförslag 29
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring.

utgår

Or. fr
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Motivering

Superkrediterna medför en risk att målet för minskning av koldioxidutsläppen äventyras och 
bör därför tas bort.

Ändringsförslag 30
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring.

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring genom 
att räkna sådana fordon som 
nollutsläppsfordon fram till 2025.

Or. en

Ändringsförslag 31
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring.

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att
redan nu fastställa ett gränsvärde för 
2025 för att säkerställa en lämplig 
planeringsperiod.
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Or. de

Motivering

Att räkna fordon med särskilt låga koldioxidutsläpp flera gånger urholkar gränsvärdet för 
år 2020 och står således i strid med förordningens syfte. Att införa ett gränsvärde för 2025 
skulle likaledes leda till större marknadspenetration för fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp utan att urholka gränsvärdet för 2020 och är därför att föredra framför 
superkrediter i form av att räkna fordon flera gånger.

Ändringsförslag 32
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Även om användningen av vissa 
alternativa drivmedel kan ge betydande 
utsläppsminskningar från ett 
livscykelperspektiv har man insett att 
koldioxidutsläppen från produktionen av 
sådana alternativa drivmedel kan vara 
högre än från produktionen av vanliga 
drivmedel. Uppströmsutsläppen för alla 
fordon, även fordon med alternativa 
drivmedel, bör därför beaktas i takt med 
att deras marknadsandel ökar. För 
perioden efter 2025 bör kommissionen 
därför införa indikatorer för uppströms 
växthusgasutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Förslag till förordning 
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att påskynda spridningen på 
marknaden av fordon med mycket låga 
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koldioxidutsläpp eller elbilar måste en 
adekvat infrastruktur byggas upp som kan 
förse fordon med alternativa bränslen och 
el över hela EU, inklusive ett välutbyggt 
nät av tank- och laddningsstationer på 
lämpliga ställen där många bilar 
parkerar, t.ex. infartsparkeringar. 
Elbilarna bör i första hand lagra el från 
outnyttjad vind- eller solenergi. Dessutom 
rekommenderas ett unionsomfattande 
införande av bytesskyltar för att
elpendlarbilar ska kunna användas i 
större utsträckning på korta sträckor. 

Or. de

Motivering

Elbilar är särskilt är särskilt bra när de används för att lagra outnyttjad vind- eller solenergi. 
Det kräver dock en adekvat infrastruktur. Dessutom kan bytesskyltar enligt tysk/österrikisk 
förebild skapa incitament att skaffa en liten elbil för (dagligt) pendlande medan en större bil 
fortfarande kan användas för familjeresor.

Ändringsförslag 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning 
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på 
de minsta tillverkarna om de skulle 
uppfylla specifika utsläppsmål definierade 
efter fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 500 registreringar 
av nya personbilar per år från de 
specifika utsläppsmålen och från 
avgifterna för extra utsläpp.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 35
Sophie Auconie

Förslag till förordning 
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 500 registreringar av 
nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 1 000 registreringar av 
nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning 
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förfarandet för att bevilja undantag 
för små tillverkare ska förenklas så att det 
blir flexiblare i fråga om tidpunkten för 
tillverkarens ansökan om undantag och 
kommissionens beslut om att bevilja 
undantag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förfarandet för att bevilja undantag 
för nischtillverkare bör fortsätta till 2020. 
För att nischtillverkares ansträngningar 
att minska utsläppen ska ligga på samma 
nivå som stora tillverkares, bör ett mål 
som ligger 45 % under de genomsnittliga 
specifika utsläppen från nischtillverkare 
2007 gälla från och med 2020.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38
Phil Bennion

Förslag till förordning 
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förfarandet för att bevilja undantag för 
nischtillverkare bör fortsätta till 2020. För 
att nischtillverkares ansträngningar att 
minska utsläppen ska ligga på samma nivå 
som stora tillverkares, bör ett mål som 
ligger 45 % under de genomsnittliga 
specifika utsläppen från nischtillverkare 
2007 gälla från och med 2020.

(6) Förfarandet för att bevilja undantag för 
nischtillverkare bör fortsätta till 2020. För 
att nischtillverkares ansträngningar att 
minska utsläppen ska ligga på samma nivå 
som stora tillverkares, bör ett mål som 
ligger 45 % under de genomsnittliga 
specifika utsläppen från nischtillverkare 
2007 gälla från och med 2020.
Motsvarande mål bör fastställas för 2025.

Or. en

Ändringsförslag 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Förslag till förordning 
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Med tanke på behovet av att ge 
fordonsindustrin tillräckligt med tid samt 
för att trygga dess planerings- och 
investeringssäkerhet bör ett vägledande 
mål fastställas för minskningarna av 
koldioxidutsläppen fram till 2025 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 40
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020. I 
rapporten bör hänsyn tas till 
koldioxidutsläppen under en personbils 
hela livscykel (inbegripet tillverkning och 
uttjänta fordon).

Or. it
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Ändringsförslag 41
Karin Kadenbach

Förslag till förordning 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål,
på en bedömning av utvecklingen för de 
koldioxidutsläpp som totalt sett hänger 
samman med de tre livscykelstadierna 
produktion, användning och skrotning av 
personbilar, och på vilka resultaten blir av 
utvecklingen av kostnadseffektiva tekniker 
för att minska koldioxidutsläppen från 
bilar. Det är därför önskvärt att dessa 
aspekter ses över, att kommissionen 
sammanställer en rapport och, om det är 
lämpligt, att förslag utarbetas för perioden 
efter 2020.

Or. de

Motivering

En minskning av utsläppen enbart under användningsfasen för personbilar skulle kunna leda 
till större miljökonsekvenser under livscykelstadierna produktion och återvinning. 
Utvecklingen av utsläpp från personbilar under hela deras livscykel bör därför fastställas 
approximativt för att vid en signifikant ökning av utsläppen i god tid kunna utarbeta förslag 
till motåtgärder.

Ändringsförslag 42
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning 
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål
och på vilka resultaten blir av
utvecklingen av kostnadseffektiva tekniker 
för att minska koldioxidutsläppen från 
bilar. Det är därför önskvärt att dessa 
aspekter ses över, att kommissionen 
sammanställer en rapport och, om det är 
lämpligt, att förslag utarbetas för perioden 
efter 2020.

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning får ändras efter 2020. 
Prognoserna bör baseras på en bedömning 
av hur snabbt utsläppsminskningarna bör 
ske och av vilka deras resultat blir med 
avseende på utvecklingen av 
kostnadseffektiva tekniker för att minska 
koldioxidutsläppen från bilar. Det är därför 
önskvärt att dessa aspekter ses över samt 
att kommissionen sammanställer en rapport 
och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020. En 
förutsättning för att kunna bestämma 
unionens långsiktiga minskningsmål är 
att en global överenskommelse ingås om 
minskning av växthusgasutsläppen.

Or. pl

Ändringsförslag 43
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att 

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man fastställa ett nytt mål 
för minskning av koldioxidutsläppen
efter 2020. Målet bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar.
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förslag utarbetas för perioden efter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Förslag till förordning 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att fastställa ett mål för 
2025 i denna förordning och att 
kommissionen sammanställer en rapport
om utsläppsmålen för nya personbilar för 
2030 och framåt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ge biltillverkarna en tydlig politisk signal om behovet av fortsatta 
utsläppsminskningar och ge fordons- och komponentindustrin planerings- och 
investeringssäkerhet. Produktlivslängden för personbilar är 5–7 år och mer än tio år för 
transportbilar (Acea). Därför är det viktigt att enas om ett mål för 2025 nu och fastställa en 
tidsram för när målet för 2030 ska ändras.

Ändringsförslag 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning 
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att 
förslag utarbetas för perioden efter 2020.

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man fastställa ett mål för 
utsläppsminskning efter 2020. Målet bör 
baseras på en bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar.

Or. en

Ändringsförslag 46
Sophie Auconie

Förslag till förordning 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras 
efter 2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över så snart de nya 
provningsförfarandena har fastställts och 
det finns en bättre förståelse av den nya 
teknik som för närvarande utvecklas.
Kommissionen bör då sammanställa en 
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rapport och, om det är lämpligt, utarbeta 
förslag för perioden efter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 
2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 
2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.
Rapporten bör beakta koldioxidutsläppen 
under bilarnas hela livscykel (inbegripet 
tillverkning och uttjänta fordon).

Or. en

Ändringsförslag 48
Christofer Fjellner

Förslag till förordning 
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Miljöinnovationer spelar en viktig 
roll för att förbättra nya personbilars 
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utsläppsprestanda. Den nuvarande 
stimulansmekanismen för 
miljöinnovationer fungerar inte som den 
ska, främst på grund av villkoren i 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 725/2011 av den 25 juli 2011 om 
inrättandet av ett förfarande för 
godkännande och certifiering av 
innovativ teknik för att minska 
koldioxidutsläppen från personbilar i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 443/20091. För 
att rationalisera och förenkla förfarandet 
för godkännande av innovativ teknik som 
miljöinnovationer bör kommissionen 
ändra den förordningen.
____________________
1 EUT L 194, 26.7.2011, s. 19.

Or. en

Ändringsförslag 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning 
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Eftersom korrekt och sanningsenlig 
information om koldioxidutsläpp och 
bränsleförbrukning är viktig för att 
konsumenterna ska kunna göra 
välgrundade val bör största möjliga 
uppmärksamhet ägnas åt att förutsäga 
dessa parametrar. För närvarande skiljer 
sig de verkliga utsläppen från bilar 
kraftigt från de värden som fastställs i den 
aktuella testcykeln. Därför måste man 
snabbt utveckla en ny testcykel.

Or. it
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Ändringsförslag 50
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att beräkningarna av de faktiska 
koldioxidutsläppen för nya personbilar 
ska ligga så nära som möjligt deras 
verkliga värde under normala 
användningsförhållanden måste 
kommissionen arbeta för att det 
världsomfattande provningsförfarandet 
för lätta nyttofordon (World Light-duty 
test cycle-WLTC/P) ska slutföras så snart 
som möjligt så att det kan antas på 
EU-nivå senast i slutet av 2014 och 
genomföras från och med januari 2017.

Or. it

Ändringsförslag 51
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, som 
när det är klart bör integreras i 
unionslagstiftningen. När det integreras i 
unionslagstiftningen bör kommissionen 
överväga om det världsomfattande 
provningsförfarandet ska kompletteras 
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och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

med ytterligare bestämmelser, särskilt när 
det gäller tillämpningen av denna 
förordning, för att se till att 
provningsförfarandena på ett adekvat sätt 
återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. I väntan på att det 
världsomfattande provningsförfarandet 
ska bli klart fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

Or. en

Ändringsförslag 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
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tillverkare och fordonsklasser. tillverkare och fordonsklasser. Om 
provningsförfarandet WLTP inte 
godkänns före utgången av 2014 bör 
kommissionen så fort som möjligt ändra 
unionens mätningsförfaranden enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 så att de 
trognare återger de faktiska 
koldioxidutsläppen från fordon i trafik.

Or. it

Ändringsförslag 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående och med tanke på den 
nuvarande testcykelns otillräcklighet bör 
en ny testcykel som återspeglar bilars 
faktiska koldioxidutsläpp och omöjliggör 
skiljaktiga tolkningar och avvikelser 
bland medlemsstaterna omgående tas 
fram. I väntan på att den nya testcykeln 
ska antas fastställs i bilaga I till förordning
(EG) nr 443/2009 utsläppsgränser för 2020 
uppmätta i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och bilaga XII till förordning
(EG) nr 692/2008. När 
provningsförfarandena ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
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fordonsklasser.

Or. en

Ändringsförslag 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. För att se till att denna 
förordning leder till de förväntade 
utsläppsminskningarna bör 
provningsförfarandet den 1 januari 2016 
ändras till det världsomfattande 
provningsförfarandet. När det 
världsomfattande provningsförfarandet 
tillämpas 2016 enligt denna förordning, 
bör gränserna i bilaga I ändras så att man 
får jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Or. en

Motivering

Det är välkänt att den nuvarande testcykeln inte på ett adekvat sätt återspeglar de verkliga 
körförhållandena. Det världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon är långt 
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framskridet och väntas bli klart 2014. Detta kommer att åtgärda många av problemen i det 
nuvarande NEDC-testet. Den nya världsomfattande provningscykeln och 
provningsförfarandena bör därför införas från och med 2016.

Ändringsförslag 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. Provningsförfarandet bör 
dock så snart som möjligt efter 
färdigställandet integreras i 
unionslagstiftningen. Kommissionen bör 
dessutom överväga behovet av att 
komplettera WLTP med ytterligare 
bestämmelser när det integreras i 
unionslagstiftningen så att 
provningsförfarandena på ett adekvat sätt 
återspeglar bilars verkliga utsläpp. När 
provningsförfarandena ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Or. de
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Motivering

Konsumenter bör kunna lita på deklarerade förbrukningssiffror. Den gällande testcykeln 
innebär många flexibla lösningar och motsvarar inte verkligheten. WLTP kommer att 
medföra förbättringar, men det dröjer ett tag tills det blir klart. När WLTP integreras i 
unionslagstiftningen bör det kompletteras med EU-bestämmelser eftersom en global testcykel 
inte kan täcka hela situationen i EU.

Ändringsförslag 56
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att göra det tillräckligt attraktivt 
att införa förbättringar för att minska 
specifika koldioxidutsläpp från 
personbilar bör avgifterna för extra 
utsläpp återspegla kostnaderna för 
teknisk utveckling och de troliga övre 
marginalkostnaderna för att efterleva 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 57
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En del alternativa bränslen ger 
avsevärda minskningar av 
koldioxidutsläppen, men man har insett 
att koldioxidutsläppen från dessa 
alternativa bränslen ur ett 
livscykelperspektiv kan vara högre än 
koldioxidutsläppen från konventionella 
bränslen. Utsläppen från tidigare led i 
energiproduktionen av alla alternativa 
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bränslen bör därför beaktas eftersom 
deras marknadsandel ökar.

Or. de

Motivering

Förordning EG nr 443/2009 gäller endast fordonens avgaser men inte utsläpp som uppstår 
vid produktion av el eller väte till de så kallade utsläppsfria fordonen, trots att deras verkliga 
utsläpp kan vara avsevärt högre. För att se till att tillverkarna väljer drivsystem som ger de 
lägsta totala utsläppen bör denna förordning även ta hänsyn till alla utsläpp som uppkommit i 
tidigare led, såsom det är vanligt i Förenta staterna.

Ändringsförslag 58
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning 
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle 2050 rekommenderas ett mål på 
54–67 % minskning för hela 
transportsektorn. För att få 
fordonsindustrin att ytterligare minska 
utsläppen från nyregistrerade fordon och 
göra det möjligt att jämföra olika 
alternativ för nya indikatorer och 
parametrar krävs en långsiktig strategi 
med nya mål för perioden efter 2020. 
Dessa mål bör stödja unionens ledande 
roll på området för fordon med låga 
koldioxidutsläpp på internationell nivå, 
främja forskning och utveckling på 
området samt konsumenternas och 
marknadens accepterande av fordon med 
låga utsläpp, samtidigt som 
överkomligheten och den sociala rättvisan 
respekteras. Kommissionen bör lägga 
fram en detaljerad tidsplan för att studera, 
diskutera och besluta om alla olika frågor 
tillsammans med alla berörda 
intressenter, för att senast 2017 fastställa 
ett mål för perioden efter 2020, så att 
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industrin får den ledtid som krävs för att 
uppnå målet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och avtryck och det 
föreskrivna provningsförfarande för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp som 
avses i förordning (EG) nr 715/2007. Det 
är av största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Förslag till förordning 
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och avtryck (”footprint”) och 
det föreskrivna provningsförfarande för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp som 
avses i förordning (EG) nr 715/2007. Det 
är av största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

I koldioxidgränsvärden ska även en bils nyttograd tas med i beräkningen. Det finns inte något 
direkt samband mellan vikt och nyttograd. En bils ”avtryck”, det vill säga spårbredden 
multiplicerad med ytan mellan de fyra däcken ger en bättre approximation av nyttograden. 
Även i Förenta staterna används ”footprint” som ”utility parameter”. Användningen av 
”avtryck” som parameter skulle dessutom motverka tendensen att bilar blir allt tyngre och 
främja lättviktskonstruktioner.

Ändringsförslag 61
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i (12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
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enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av
avtryck och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Avtrycket (spårvidd × hjulbas) är däremot en bättre 
parameter. Den är mer neutral, stabilare och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. 
Bilköpare väljer möjligen bil på grundval av dess storlek, men inte dess vikt. En bestämmelse 
som grundar sig på avtryck skulle ge tillverkare erkännande för deras försök att göra bilarna 
lättare.

Ändringsförslag 62
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
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specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och avtryck samt det 
föreskrivna provningsförfarande för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp som 
avses i förordning (EG) nr 715/2007. Det 
är av största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I. 
Dessa uppgifter är tillgängliga och 
eventuell användning av dem har 
utvärderats i konsekvensbedömningen, 
och med den som underlag dras slutsatsen 
att nyttoparametern som ska användas i 
formeln för 2020 ska vara vikt. Vid en 
framtida översyn bör man dock beakta de 
lägre kostnaderna och andra fördelar av 
att byta till avtryck som nyttoparameter.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 64
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I. 
Dessa uppgifter är tillgängliga och 
eventuell användning av dem har 
utvärderats i konsekvensbedömningen, och 
med den som underlag dras slutsatsen att 
nyttoparametern som ska användas i 
formeln för 2020 ska vara vikt. Vid en 
framtida översyn bör man dock beakta de 
lägre kostnaderna och andra fördelar av 
att byta till avtryck som nyttoparameter.

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I. 
Dessa uppgifter är tillgängliga och 
eventuell användning av dem har 
utvärderats i konsekvensbedömningen.
Särskilt med tanke på de lägre kostnaderna
bör avtryck ersätta vikt som 
nyttoparameter.

Or. en

Ändringsförslag 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Förslag till förordning 
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I. 
Dessa uppgifter är tillgängliga och 
eventuell användning av dem har 
utvärderats i konsekvensbedömningen, och 
med den som underlag dras slutsatsen att 
nyttoparametern som ska användas i 
formeln för 2020 ska vara vikt. Vid en 
framtida översyn bör man dock beakta de 
lägre kostnaderna och andra fördelar av att 
byta till avtryck som nyttoparameter.

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck (”footprint”) och möjligheten att 
använda dem som nyttoparameter i 
formlerna i bilaga I. Dessa uppgifter är 
tillgängliga och eventuell användning av 
dem har utvärderats i 
konsekvensbedömningen. Med den som 
underlag dras slutsatsen att 
nyttoparametern som ska användas i 
formeln för 2020 ska vara vikt, eftersom 
tillverkarna har planerat sitt 
efterlevnadsarbete fram till 2020 på 
grundval av att den nuvarande 
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parametern fortsätter att gälla. De lägre 
kostnaderna och andra fördelar av avtryck 
skulle dock motivera dess användning
som nyttoparameter från och med 2025.
För att säkerställa en friktionsfri framtida 
övergång från vikt till avtryck är det 
därför lämpligt att införa en 
avtrycksbaserad formel, som kan 
användas av tillverkare från och med 
2016 som alternativ till den viktbaserade 
formeln.

Or. de

Motivering

Användningen av ”avtryck” skulle dessutom motverka tendensen att bilar blir allt tyngre och 
främja lättviktskonstruktioner som det för närvarande inte finns något incitament för.

Ändringsförslag 66
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen bör överväga nya 
tillvägagångssätt för att uppnå det 
långsiktiga målet, särskilt kurvans 
lutning, nyttoparametern och systemet 
med avgifter för extra utsläpp. Med tanke 
på social rättvisa och hållbarhet bör det 
från 2025 inte finnas någon 
nyttoparameter och lutning.

Or. en

Motivering

Genom den ökade marknadspenetrationen av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp blir 
nyttoparametern och lutningen överflödiga, eftersom tillverkarna kan uppnå nollutsläpp.
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Ändringsförslag 67
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till
95 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till
80 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser.”

Or. en

Ändringsförslag 68
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till
95 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till
70 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. en
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Motivering

I juni 2012 uppmanade den tyska förbundsregeringen (Bundestag) förbundsregeringen att 
stödja ett ambitiöst EU-mål på 70 g/km till 2020, vilket skulle främja mer ambitiösa 
klimatmål i EU, något som det finns ett trängande behov av.

Ändringsförslag 69
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser.”

Or. en

Motivering

Den nuvarande lagstiftningsrevisionen bör inriktas på målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar. Innovativ teknik bör vara och är reglerad genom 
annan lagstiftning, nämligen förordning (EU) nr 725/2011, som inte revideras.

Ändringsförslag 70
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke läggas 
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till:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
60 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och bilaga XII 
till förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en

Ändringsförslag 71
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
efter andra stycket:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 gränsvärdet för 
genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya 
personbilar till 50 g CO2/km, uppmätt 
enligt förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt att redan nu i lagstiftningen fastställa ett koldioxidmål für 2025. Detta 
förutsätter långsiktiga incitament för att utveckla energieffektiva fordon. Redan idag går det 
att uppnå gränsvärdet för 2020 med de energieffektiva modeller som för närvarande finns 
inom alla fordonssegment.
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Ändringsförslag 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke läggas 
till:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
65 g CO2/km, uppmätt enligt
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och bilaga XII 
till förordning (EG) nr 692/2008 och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. en

Ändringsförslag 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke läggas 
till:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
70 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och bilaga XII 
till förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en
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Ändringsförslag 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke läggas 
till:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
70 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och bilaga XII 
till förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en

Motivering

Det beräknas att behovet av att tillverka bränslesnålare fordon i EU kommer att skapa 
110 000 nya arbetstillfällen fram till 2030, särskilt inom kemikalie- och elektronikindustrin 
(McKinsey). Genom att fordonen blir bränslesnålare kan varje förare spara stora belopp 
varje år.

Ändringsförslag 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
efter andra stycket:
”Från och med år 2025 föreskriver denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen från nya personbilar på mellan 



AM\928120SV.doc 41/106 PE506.077v01-00

SV

65 g CO2/km och 75 g CO2/km i enlighet 
med artikel 13.5.”

Or. de

Motivering

Det är viktigt att redan tidigt fastställa mål för att ge tillverkarna planeringssäkerhet. 
Samtidigt är det svårt att redan nu veta exakt vilket mål som är rimligt. Det är därför klokt att 
ange ett intervall och senare ange ett mål inom detta intervall. Enligt många undersökningar 
och expertuttalanden är det realistiskt med mål mellan 65 g och 75 g CO2/km.

Ändringsförslag 76
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
efter andra stycket:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
mellan 65 g CO2/km och 75 g CO2/km, 
uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser. Detta 
fastställande bör föregås av en av 
kommissionen genomförd 
konsekvensbedömning med utgångspunkt 
i den tekniska genomförbarheten samt av
marknadens efterfrågan på dessa nya 
personbilar.”

Or. it

Ändringsförslag 77
Corinne Lepage
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke läggas 
till:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
60 g CO2/km, uppmätt enligt förordning 
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser.”

Or. fr

Motivering

Fordonstillverkare behöver ha ambitiösa mål att förhålla sig till på lång sikt. Ett ambitiöst 
mål för 2025 förefaller därför nödvändigt.

Ändringsförslag 78
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
efter andra stycket:
”För att mäta koldioxidutsläppen från 
nya personbilar ska från och med den 
1 januari 2017 det världsomspännande 
provningsförfarandet för lätta nyttofordon 
ersätta de provningsförfaranden som 
anges i förordning (EG) nr 715/2007 och 
dess tillämpningsbestämmelser.”

Or. it
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Ändringsförslag 79
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 1a
Nyttoparameter och lutning
Med tanke på social rättvisa och 
hållbarhet ska det från 2025 inte finnas 
någon nyttoparameter och lutning.”

Or. en

Motivering

Genom den ökade marknadspenetrationen av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp blir 
nyttoparametern och lutningen överflödiga, eftersom tillverkarna kan uppnå nollutsläpp.

Ändringsförslag 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 2 ska följande punkt läggas 
till som punkt 4:

utgår

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 
10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna 
företag ansvarade för färre än 500 
registreringar av nya personbilar i EU 
under föregående kalenderår.”
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Or. en

Ändringsförslag 81
Sophie Auconie

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 
10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 500 registreringar
av nya personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 
10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 1 000 registreringar
av nya personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”

Or. fr

Ändringsförslag 82
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska led f ersättas med 
följande:
”f) specifika koldioxidutsläpp: 
koldioxidutsläpp från personbilar 
uppmätta i enlighet med det nya 
världsomfattande provningsförfarandet 
för lätta nyttofordon. För personbilar 
som inte är typgodkända i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 innebär 
specifika koldioxidutsläpp 
koldioxidutsläpp som mäts i enlighet 
med samma mätningsförfarande som 
anges för personbilar i förordning (EG) 
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nr 692/2008 eller i enlighet med de 
förfaranden som antagits av 
kommissionen för att fastställa 
koldioxidutsläpp från sådana 
personbilar. Vid tillämpning av denna
punkt ska ändringarna av 
mätningsförfarandena i förordning (EG) 
nr 715/2007 och förordning (EG) 
nr 692/2008 som träder i kraft den 
1 januari 2016 gälla det året.”

Or. en

Motivering

Det är välkänt att den nuvarande testcykeln inte på ett adekvat sätt återspeglar de verkliga 
körförhållandena. Det världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon är långt 
framskridet och väntas bli klart 2014. Detta kommer att åtgärda många av problemen i det 
nuvarande NEDC-testet. Den nya världsomfattande provningscykeln och 
provningsförfarandena bör därför införas från och med 2016.

Ändringsförslag 83
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 3.1 ska led f ersättas med 
följande:
”f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp 
från personbilar uppmätta i enlighet 
med förordning (EG) nr 715/2007 och 
angivna som koldioxidutsläpp i intyget 
om överensstämmelse. För personbilar 
som inte är typgodkända i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 innebär 
specifika koldioxidutsläpp 
koldioxidutsläpp som mäts i enlighet 
med samma mätningsförfarande som 
anges för personbilar i förordning (EG) 
nr 692/2008 eller i enlighet med de 
förfaranden som antagits av 
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kommissionen för att fastställa 
koldioxidutsläpp från sådana 
personbilar. För tillämpningen av denna 
punkt måste från och med den 
1 januari 2017 
WLTP-provningsförfarandet ersätta 
ovannämnda förfaranden.”

Or. it

Ändringsförslag 84
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 4 ska följande stycke 
införas:
”För att uppnå målet med 95 g CO2/km 
ska 100 % av varje tillverkares 
registrering av nya personbilar under det 
berörda året beaktas.”

Or. en

Motivering

Bakgrundsanalysen för kommissionen visade att det går att uppnå målet på 95 g 2020, så det 
krävs ingen infasning.

Ändringsförslag 85
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter för målet med 
95 g CO2/km
1. Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläppet av koldioxid ska 
varje ny personbil med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 35 g 
CO2/km räknas som 1,3 personbilar 
under perioden 2020–2023 och som 
1 personbil från och med 2024.
1a. Höjningen av utsläppsmålet för varje 
tillverkare genom beräkningen med 
superkrediter ska vara högst 2 g CO2 per 
kilometer.
1b. Det ska inte vara möjligt att överföra 
några eller alla eventuellt oanvända 
superkrediter från ett kalenderår till 
nästa.”

Or. en

Motivering

Superkrediter kan användas för att kompensera kostnaderna för att utveckla fordon med låga 
koldioxidutsläpp, men bör ges ett tak för att förhindra att målsättningen försvagas.

Ändringsförslag 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
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(1) Vid beräkningen av det 
genomsnittliga specifika utsläppet av 
koldioxid ska varje ny personbil med 
specifika koldioxidutsläpp som 
understiger hälften av varje tillverkares 
angivna utsläppsmål enligt denna 
förordning räknas som:
– 3,5 bilar år 2012,
– 3,5 bilar år 2013,
– 2,5 bilar år 2014,
– 2,5 bilar år 2015,
– 2,5 bilar år 2016,
– 2,5 bilar år 2017,
– 2 bilar år 2018,
– 2 bilar år 2019,
– 2 bilar år 2020.
(1a) En bil får räknas som flera enligt
första stycket endast om tillverkarens
genomsnittliga specifika utsläpp av
koldioxid under det aktuella kalenderåret
inte överstiger tillverkarens specifika
utsläppsmål med mer än 15 %.
(1b) Mellan 2016 och 2020 får 
tillverkarna spara sådana superkrediter 
som regleras i punkt 1 i den förteckning 
som avses i artikel 8.3a. Outnyttjade 
superkrediter överförs automatiskt till 
förteckningen.
(1c) Mellan den 1 januari 2016 och 
den 31 december 2023 kan tillverkarna be 
kommissionen att vid beräkningen av det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet helt eller delvis beakta 
de superkrediter som de
sparat enligt punkt 1b.”

Or. de

Motivering

Man bör ge tillverkarna incitament med tanke på målet att minska koldioxidutsläppen från 
nya personbilar så mycket som möjligt. Alltför rigida bestämmelser är inte till någon nytta. 
Incitamentsystemet bör i stället även omfatta sådana bilar som underskrider tillverkarnas 
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utsläppsmål, i syfte att främja klimatvänlig innovation. Eftersom utsläppsminskningar ofta 
sker stegvis (t.ex. i samband med nya motorer) bör tillverkarna ha möjlighet att spara 
superkrediter.

Ändringsförslag 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
(1) Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläppet av koldioxid ska 
varje ny personbil med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som:
– 3,5 bilar år 2012,
– 3,5 bilar år 2013,
– 2,5 bilar år 2014,
– 2,5 bilar år 2015,
– 2,5 bilar år 2016,
– 2,5 bilar år 2017,
– 2 bilar år 2018,
– 2 bilar år 2019,
– 1 bil år 2020.
(1a) En bil får räknas som flera enligt 
första stycket endast om tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp av 
koldioxid (på grund av 
multiplikationsfaktorn) inte överstiger 
tillverkarens specifika utsläppsmål med 
mer än 2 g.
(1b) Mellan den 1 januari 2016 och 
den 31 december 2019 kan tillverkarna be 
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kommissionen att vid beräkningen av det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet beakta de superkrediter 
som de sparat enligt punkt 3.”

Or. de

Motivering

Instrumentet med superkrediter infördes 2009 för en begränsad period i syfte att snabba på 
och underlätta införandet av bilar med mycket låga utsläpp. Detta instrument kan förlängas, 
men det övergripande målet får emellertid inte urvattnas. Man bör därför införa en övre 
gräns för superkrediterna, så att det framgår klart och tydligt vilka följder det får för det 
övergripande målet. Detta ändringsförslag innebär att artikel 5a måste strykas.

Ändringsförslag 88
Jo Leinen

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5 ska följande stycke läggas 
till:
”Tillämpningen av multiplikationsfaktorn 
får inte leda till en ökning av dess 
specifika utsläppsmål med mer än 
2 g CO2/km.”

Or. en

Ändringsförslag 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 5 ska följande stycke läggas 
till:
”Superkrediter som används enligt 
artikel 5 får inte sparas för att räknas med 
efter 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 90
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. en
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Motivering

För att stimulera utvecklingen och marknadsföringen av bilar med låga koldioxidutsläpp bör 
EU införa högt ställda koldioxidmål för perioden efter 2020, i stället för att undergräva 
utsläppsmålet för 2020 genom att räkna med virtuella fordon. Nollutsläppsantagandet för el-
och vätedrivna fordon gynnar redan sådan teknik genom att bortse från uppströmsutsläppen.

Ändringsförslag 91
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. en

Ändringsförslag 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. de

Ändringsförslag 93
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km

Bonussystem för fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp i linje med marknaden

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 

1. För att ta hänsyn till den inledande 
nackdelen på grund av höga kostnader 
för innovation och utveckling för 
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under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

tillverkare som investerar i fordon med 
mycket låga koldioxidutsläpp justeras 
utsläppsmålet i artikel 4 för varje 
tillverkare på följande sätt:
a) För varje hel procentenhet som 
andelen nysålda fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp från en tillverkare 
understiger EU:s genomsnittliga 
marknadsandel ska utsläppsmålet för den 
tillverkaren minskas med 2 g CO2/km.
b) För varje hel procentenhet som 
andelen nysålda fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp från en tillverkare 
överstiger EU:s genomsnittliga 
marknadsandel ska utsläppsmålet för den 
tillverkaren ökas med 2 g CO2/km.

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

2. Medlemsstaterna ska senast den 
28 februari varje år offentliggöra antalet 
fordon med mycket låga koldioxidutsläpp 
per tillverkare för föregående 
kalenderår.”

Or. en

Ändringsförslag 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
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personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. de

Ändringsförslag 95
Judith A. Merkies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
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tillverkare.”

Or. en

Ändringsförslag 96
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. fr

Motivering

Superkrediter skulle kunna hota målen för minskade koldioxidutsläpp. Därför bör de tas bort.
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Ändringsförslag 97
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. en

Motivering

Superkrediter försvagar tillverkarnas specifika utsläppsmål genom att ge utsläppsrätter för 
försäljning av fordon som släpper ut mindre än 35 g CO2/km. Att elbilar för närvarande anses 
vara fordon med nollutsläpp i förordningen är redan ett betydande incitament eftersom 
elbilars utsläpp under hela livscykeln är betydligt högre än 0 g CO2/km. Superkrediter 
förvärrar snedvridningen av de genomsnittliga specifika utsläppen av koldioxid och 
underminerar denna förordnings miljöintegritet. De bör därför förkastas.
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Ändringsförslag 98
Christofer Fjellner

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km räknas som 
1,5 personbilar under perioden från 2015 
till 2025.

Utnyttjandet av en del av eller samtliga 
ackumulerade krediter får ske under 
vilket år som helst under 
perioden 2016−2025.

Or. en

Ändringsförslag 99
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas under 
perioden från 2020 till 2023 ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som:

– 1,3 personbilar för tillverkare vars 
försäljning av nya bilar med specifika 
koldioxidutsläpp på under 35 g per km 
uppgår till mellan 2 och 3 procent av 
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deras sammanlagda årliga försäljning,
– 1,5 personbilar för tillverkare vars
försäljning av nya bilar med specifika 
koldioxidutsläpp på under 35 g per km 
uppgår till mellan 3 och 4 procent av 
deras sammanlagda årliga försäljning,
– 1,7 personbilar för tillverkare vars 
försäljning av nya bilar med specifika 
koldioxidutsläpp på under 35 g per km 
uppgår till över 4 procent av deras 
sammanlagda årliga försäljning.

Or. it

Ändringsförslag 100
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km eller som släpper ut 
mindre än 50 procent av det 
koldioxidvärde som har angetts i de 
specifika utsläppsmål som har fastställts i 
formeln i bilaga I med ett tak på 
70 g CO2/km räknas som 2 personbilar 
från 2016 och framåt. Användning av 
samtliga eller en del av de uppsamlade 
krediterna är tillåten under vilket år som 
helst under perioden 2016–2025.

Or. fr
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Ändringsförslag 101
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
som ligger under 50 g per km räknas som 
2 personbilar från 2016 och framåt.

Or. en

Ändringsförslag 102
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
som ligger under 50 g per km eller som 
släpper ut mindre än 50 procent av det 
koldioxidvärde som anges i dess specifika 
utsläppsmål som anges i formeln i 
bilaga I, med ett tak på 70 g per km 
räknas som 1,5 personbilar från 2016 och 
framåt.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag har som mål att införa ett ambitiöst system med superkrediter, vilket 
skulle uppmuntra bilindustrin att investera i fordon med låga utsläpp.

Ändringsförslag 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

Or. fr

Motivering

När det gäller att minska användningskostnaderna för fordon för invånarna och uppnå 
miljömålen som fastställs i detta förslag kan superkrediterna vara ett kraftfullt incitament för 
framtagandet av olika sorters rena fordon (elfordon, hybridfordon osv.). Det föreslagna taket 
på 35 g CO2/km utesluter de tekniker som idag anses rena och som efterfrågas av 
konsumenterna. Därför bör taket höjas.

Ändringsförslag 104
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 

utgår
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tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. en

Ändringsförslag 105
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

utgår

Or. it

Ändringsförslag 106
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 

utgår
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tillverkare.”

Or. fr

Ändringsförslag 107
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 108
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

utgår

Or. fr

Motivering

När det gäller att minska användningskostnaderna för fordon för invånarna och uppnå 
miljömålen som fastställs i detta förslag kan superkrediterna vara ett kraftfullt incitament för 
framtagandet av olika sorters rena fordon (elfordon, hybridfordon osv.). Ett avskaffande av 
det föreslagna taket skulle verka som ett incitament för tillverkarna att sätta ett stort antal 
rena fordon på marknaden, vilket skulle minska de negativa effekter som höga bränslepriser 
har för konsumenterna.

Ändringsförslag 110
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt) 
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Tillämpningen av 
multiplikationsfaktorer får inte leda till att 
nivån för det specifika utsläppsmålet ökar 
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med mer än 2 g CO2 per km.”

Or. en

Ändringsförslag 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”2b. Superkrediter enligt artikel 5 får inte 
sparas för att beaktas efter 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 112
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 5a ska följande stycke 
införas efter punkt 2:
”2a. Före den 28 februari varje år från 
och med det år denna förordning träder i 
kraft måste kommissionen beräkna om 
den totala nivån av beviljade 
superkrediter avsevärt ändrar det 
utsläppsmål som fastställs i artikel 1. Om 
detta mål har minskats med mer än 2 g 
CO2/km måste multiplikationsfaktorn i 
artikel 5.1 i denna förordning sättas till 1 
bil för det aktuella året.” 
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Or. it

Ändringsförslag 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Efter artikel 7 ska följande 
artikel införas:
”Artikel 7a
Överensstämmelse av fordon i drift
1. Reglerna angående överensstämmelse 
av fordon i drift måste anpassas för att 
garantera att de återspeglar såväl de 
faktiska koldioxidutsläppen som den 
faktiska bränsleförbrukningen hos nya 
personbilar under deras normala 
livslängd och under normala 
användningsförhållanden.
2. För alla nya personbilar fastställs 
reglerna angående överensstämmelse av 
fordon i drift för mätning av 
koldioxidutsläpp via en kontrollrapport 
sammanställd av en tredjepart som är ett 
oberoende och certifierat organ.
3. Om värdena för koldioxidutsläppen, 
som uppmäts under tester som återspeglar 
normala användningsförhållanden, är 
över 4 % av värdena för specifika 
koldioxidutsläpp, som tillverkarna 
rapporterar in enligt artikel 8.2 i denna 
förordning, måste kommissionen använda 
detta värde för att beräkna om de 
specifika koldioxidutsläppen för 
tillverkaren i fråga.” 

Or. it



AM\928120SV.doc 67/106 PE506.077v01-00

SV

Ändringsförslag 114
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 8.4 ska tredje stycket ändras 
på följande sätt:
”Förteckningen och underrättelsen ska 
vara tillgängliga för allmänheten. Den 
information som registreras av varje 
medlemsstat i enlighet med första stycket 
ska också vara tillgänglig för allmänheten 
oavsett om den ingår i registret eller ej.”

Or. en

Motivering

Övervaknings- och rapporteringsprocessen är avgörande för att fastställa efterlevnaden av 
utsläppsmålen. Allmänheten bör kunna spåra och delta i denna process i varje skede.

Ändringsförslag 115
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 8 ska följande punkt införas:
”4a. Om en medlemsstat efter en kontroll 
av produktionens överensstämmelse, i 
enlighet med artikel 12.3 i 
direktiv 2007/46/EG, konstaterar att 
koldioxidutsläppen för ett 
produktionsfordon väsentligt avviker från 
typgodkännandet ska denna avvikelse 
anmälas till kommissionen tillsammans 
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med de detaljerade uppgifter som anges i 
bilaga II till denna förordning och 
offentliggöras i enlighet med artikel 10. 
De specifika koldioxidutsläppen för den 
fordonstyp för vilken en avvikelse har 
konstaterats ska justeras, med beaktande 
av avvikelsen, i enlighet med detta i 
beräkningen av de genomsnittliga 
specifika utsläppen av koldioxid 
påföljande kalenderår. Kommissionen ska 
ändra sin övervakningsförordning (EU) 
nr 1014/20101 med bestämmelser som är 
lämpliga för att säkerställa efterlevnaden 
av denna punkt.”
_________
1 EUT L 293, 11.11.2010, s. 15.

Or. en

Motivering

Det är allmänt vedertaget att den nuvarande testcykeln inte avspeglar verkliga
trafikförhållanden på rätt sätt. Information som ges till konsumenterna är därför oriktig och 
vilseledande. Åtgärder måste vidtas för att se till att de bedömningar som görs avspeglar de 
verkliga utsläppen på ett bättre sätt. Dessa åtgärder kommer att behövas även när det nya 
världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon har antagits.

Ändringsförslag 116
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 8 ska följande punkt införas:
”4a. Om en medlemsstat efter en kontroll 
av produktionens överensstämmelse, i 
enlighet med artikel 12.3 i 
direktiv 2007/46/EG, konstaterar att 
koldioxidutsläppen för ett 
produktionsfordon väsentligt avviker från 
typgodkännandet ska denna avvikelse 
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anmälas till kommissionen tillsammans 
med de detaljerade uppgifter som anges i 
bilaga II till denna förordning.
De specifika koldioxidutsläppen för den 
fordonstyp för vilken en avvikelse har 
konstaterats ska justeras i enlighet med 
detta i beräkningen av de genomsnittliga 
specifika utsläppen av koldioxid 
påföljande kalenderår.”

Or. en

Ändringsförslag 117
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 8 ska följande punkt införas:
”4b. Kommissionen ska övervaka de 
faktiska koldioxidutsläppsvärden som 
rapporteras per fordonstyp och tillverkare 
med hjälp av bästa tillgängliga 
informationskällor, och i sina årliga 
övervakningsrapporter redogöra för hur 
de förhåller sig till 
typgodkännandevärdena.”

Or. en

Ändringsförslag 118
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4c (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) I artikel 8.5 ska andra stycket ändras 
på följande sätt:
”Kommissionen ska beakta alla 
synpunkter från tillverkare och ska, 
senast den 31 oktober, bekräfta eller 
ändra de preliminära beräkningarna 
enligt punkt 4. Tillverkarnas synpunkter 
och kommissionens bekräftelser eller 
ändringar enligt denna punkt, samt 
kommissionens underrättelser enligt 
punkt 6, ska göras tillgängliga för 
allmänheten.”

Or. en

Motivering

Övervaknings- och rapporteringsprocessen är avgörande för att fastställa efterlevnaden av 
utsläppsmålen. Allmänheten bör kunna spåra och delta i denna process i varje skede.

Ändringsförslag 119
Thomas Ulmer

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser beträffande övervakning 
och rapportering av uppgifter enligt denna 
artikel och om tillämpning av bilaga II 
genom genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 14.2.

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a avseende förfaranden för 
övervakning och rapportering av uppgifter 
enligt denna artikel och tillämpning av 
bilaga II.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 9 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 9.2 ska led b ersättas med 
följande:
”Från och med 2009:
(Extra utsläpp × 130 EUR/g CO2/km) × 
antalet nya personbilar.”

Or. en

Ändringsförslag 121
Thomas Ulmer

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta närmare
arrangemang för uttag av avgifterna för 
extra utsläpp enligt punkt 1 genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande i 
artikel 14.2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a avseende arrangemang för 
uttag av avgifterna för extra utsläpp enligt 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 122
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)
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Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 4 ska första stycket ersättas 
med följande:
”Ansökan om undantag från de 
specifika utsläppsmål som beräknats i 
enlighet med bilaga I får göras av 
tillverkare som tillsammans med sina 
anslutna företag ansvarar för en 
registrering per kalenderår inom 
unionen av 10 000–100 000 nya 
personbilar.”

Or. en

Motivering

För att säkerställa en övergripande gradvis minskning av koldioxidutsläppen inom bilparken, 
ska undantaget för nischtillverkare från 2020 minskas till 100 000 fram till 2030.

Ändringsförslag 123
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 7 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) I punkt 4 andra stycket ska följande 
led läggas till:
”ca) Om ansökan avser punkt 1 led d i 
bilaga I, ett utsläppsmål som motsvarar en 
65-procentig minskning av det 
genomsnittliga specifika utsläppet av 
koldioxid för 2007, eller om en enda 
ansökan gäller ett antal anslutna företag, 
en 65-procentig minskning av medeltalet 
för dessa företags genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid för 2007.”
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Or. en

Ändringsförslag 124
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I artikel 12 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till 
minskningar av koldioxidutsläpp som 
gjorts med hjälp av innovativ teknik.
För att sådan hänsyn ska tas måste minst 
en kontrollrapport inkluderas, vilken ska 
vara fastställd av en teknisk tjänst i 
enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 
nr 725/2011.
Det sammanlagda bidraget från sådan 
teknik till minskningen av en 
tillverkares specifika utsläppsmål får 
vara högst 4 g CO2/km per fordon.”

Or. en

Motivering

Samtidigt som ekologiska innovationer bidrar till att främja och uppmuntra till innovation i 
bilindustrin ger de en felaktig bild av verklighetens trafik. Det skapar förvirring för 
konsumenterna och otillräcklig öppenhet kring tillverkarnas koldioxidnivåer.
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Ändringsförslag 125
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I artikel 12 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”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 3 g CO2/km.”

Or. fr

Ändringsförslag 126
Mario Pirillo

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 12.1 ska ersättas med 
följande:
”På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till 
minskningar av koldioxidutsläppen som 
gjorts med hjälp av innovativ teknik.
Denna teknik får endast övervägas om 
den metod som den bedöms med kan ge 
kontrollerbara, repeterbara och 
jämförbara resultat.
Det sammanlagda bidraget från sådan 
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teknik till minskningen av en 
tillverkares specifika utsläppsmål får 
vara högst 7 g CO2/km.
Detta bidrag ska tillskrivas varje 
tillverkare proportionerligt mot den andel 
bilar i hela dennes fordonspark som är 
utrustad med denna innovativa teknik.”

Or. it

Ändringsförslag 127
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 2 – mening 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativa teknik som 
avses i punkt 1 genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 14.2.

Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativa teknik som 
avses i punkt 1 genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 14.2. Potentialen att skapa så 
kallade gröna jobb i EU ska beaktas som 
en positiv särskiljande faktor vid 
godkännandet av innovativ teknik eller 
innovativa teknikpaket.

Or. pt
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Ändringsförslag 128
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”2. Senast den 31 oktober 2014 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för 
att ändra bilaga I för att anpassa 
sifferuppgiften F0 som anges däri till det
genomsnittliga avtrycket för nya 
personbilar under de föregående 
tre kalenderåren.”

Or. en

Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Avtryck (spårvidd × hjulbas) är däremot en bättre 
parameter. Den är mer neutral, stabilare och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. 
Bilköpare väljer möjligen bil på grundval av dess storlek, men inte dess vikt. En förordning 
som är baserad på avtryck skulle ge tillverkarna full erkänsla för deras arbete för att göra 
sina bilar lättare.

Ändringsförslag 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”2. Senast den 31 oktober 2014 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för 
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att ändra bilaga I för att anpassa 
sifferuppgifterna M0 och F0 som anges 
däri till den genomsnittliga vikten 
respektive avtrycket för nya personbilar 
under de föregående tre kalenderåren.”

Or. de

Motivering

Tillämpningen av avtryck skulle motverka trenden med allt tyngre bilar och främja lättare 
konstruktioner. Det har hittills saknats incitament för detta.

Ändringsförslag 130
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”2. Senast den 31 oktober 2014 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för 
att ändra bilaga I för att anpassa 
sifferuppgiften F0 som anges däri till det
genomsnittliga avtrycket för nya 
personbilar under de föregående tre 
kalenderåren.”

Or. en

Ändringsförslag 131
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”2. Senast den 31 oktober 2014 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för 
att ändra bilaga I för att anpassa 
sifferuppgiften F0 som anges däri till 
avtryck för nya personbilar under de 
föregående tre kalenderåren.”

Or. fr

Ändringsförslag 132
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 3 ska första stycket ersättas 
med följande:
”3. Från och med 2012 ska 
kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning i syfte att senast 
2014, i enlighet med artikel 14.3 i 
förordning (EG) nr 715/2007, se över de 
förfaranden för att mäta 
koldioxidutsläpp som anges i den 
förordningen. Kommissionen ska 
särskilt lägga fram lämpliga förslag om 
hur dessa förfaranden kan ändras så att 
de på ett adekvat sätt återspeglar bilars 
verkliga koldioxidutsläpp. De nya 
förfarandena ska tas i bruk senast 2017.
Kommissionen ska därefter se till att 
dessa förfaranden ses över regelbundet.”

Or. fr
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Ändringsförslag 133
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 3 ska följande stycke läggas 
till:
”I syfte att säkerställa att de faktiska 
utsläppen återges på ett korrekt sätt och 
att uppmätta koldioxidvärden är fullt 
jämförbara ska kommissionen i enlighet 
med artikel 14.3 i förordning (EG) 
nr 715/2007 se till att de delar av 
provningsförfarandena som har en 
väsentlig inverkan på de uppmätta 
koldioxidutsläppen är klart och tydligt 
definierade, så att man kan förhindra att 
tillverkarna använder sig av 
flexibilitetsmöjligheterna under 
testcykeln.
När variationer är tillåtna i någon av de 
faktorer inom det övergripande 
provningsförfarandet som påverkar de 
uppmätta koldioxidutsläppen ska 
kommissionen se till att den omfattar en 
justeringsberäkning för var och en av 
dessa variabler i provningsförfarandena, 
vilken ska användas för att justera de 
uppmätta värdena för att kompensera för 
variationen i faktorerna och normalisera 
de uppmätta utsläppen.”

Or. en

Ändringsförslag 134
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led ab (nytt)
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Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) I punkt 3 ska följande stycke läggas 
till:
”För att kontrollera att 
koldioxidutsläppen från 
produktionsfordon stämmer överens med 
värdena för ett typgodkänt fordon ska det 
säkerställas att det aerodynamiska värdet 
och rullningsmotståndsvärdet erhålls från 
det fordon för vilket 
produktionsöverensstämmelse 
kontrolleras.”

Or. en

Motivering

Försöksdata visar att det ofta inte är möjligt att upprepa värdena från det ursprungliga 
rullningstestet med ett produktionsfordon. Det är därför viktigt att det fordon som ska 
kontrolleras med avseende på hur produktionen stämmer överens med regelverket blir 
föremål för rullningstest så att fordonets aerodynamik och rullmotstånd kan fastställas och 
man kan få fram de värden som används vid de dynamometertest som ingår som en del av 
produktionsöverensstämmelsekontrollen.

Ändringsförslag 135
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket utgå. utgår

Or. en

Motivering

I linje med den gällande förordningen är det lämpligt att behålla kommissionens skyldighet 
att granska förfarandena för att mäta koldioxidutsläpp, för att på ett adekvat sätt återspegla 
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bilars verkliga koldioxidutsläpp och inkludera godkänd innovativ teknik enligt definitionen i 
artikel 12 i testcykeln. För att vara konsekvent bör innovativ teknik från och med 
ansökningsdagen inte längre godkännas.

Ändringsförslag 136
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket utgå. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 137
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 3 ska följande stycke läggas 
till: 
”För att de verkliga utsläppen ska återges 
korrekt och de uppmätta 
koldioxidvärdena vara helt jämförbara, 
ska kommissionen i enlighet med artikel 
14.3 i förordning (EG) nr 715/2007 se till 
att de delar av provningsförfarandet som 
har en väsentlig inverkan på de uppmätta 
koldioxidvärdena är klart och tydligt 
definierade. För att kontrollera att 
koldioxidutsläppen från 
produktionsfordon uppfyller värdena för 
den godkända typen ska 
motståndsvärdena från rullningstester för 
fastställandet av dynamometern hämtas 
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från det fordon för vilket 
produktionsöverensstämmelsen 
kontrolleras.”

Or. en

Motivering

Det är allmänt vedertaget att den nuvarande testcykeln inte avspeglar verkliga 
trafikförhållanden på rätt sätt. Den information som ges till konsumenterna är därför oriktig 
och vilseledande. Åtgärder måste vidtas för att de bedömningar som görs ska avspegla de 
verkliga utsläppen på ett bättre sätt. Dessa åtgärder kommer även att behövas när det nya 
världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon har antagits.

Ändringsförslag 138
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a: ”
”3a. Kommissionen ska titta på
fördelarna med att låta koldioxidvärdena 
vid typgodkännande även omfatta utsläpp 
som härrör från användning av fordonets 
mest energiförbrukande utrustning och 
vid behov lägga fram förslag om detta 
som ska börja gälla efter 2020.”

Or. en

Motivering

Energiförbrukande anordningar som luftkonditionering och lampor aktiveras för närvarande 
inte under provningsförfarandena och bidrar till gapet mellan utsläppsvärdena för 
typgodkännande och de verkliga utsläppen, vilket vilseleder konsumenterna.

Ändringsförslag 139
Mario Pirillo
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020 och övervägt 
möjligheten att fastställa ett gemensamt 
mål för alla tillverkare.”

Or. it

Ändringsförslag 140
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa 
målen för koldioxidutsläpp från nya 
personbilar för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha utfört en detaljerad 
studie av målet på 60 g koldioxid per km 
till 2025, inbegripet de specifika 
utsläppsmålen, tillvägagångssätten och 
andra aspekter av denna förordning i syfte 
att bekräfta huruvida målet visar sig vara 
olämpligt eller om ett lägre mål är 
motiverat med tanke på användningen av 
teknik med låga utsläpp och dess 
upptagning eller förändringar i de 
klimatpolitiska målen. Som en del av den 
studien ska kommissionen rapportera om 
utsläpp uppströms från personbilar och i 
förekommande fall lämna förslag till hur 
sådana utsläpp bör beaktas enligt denna 
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förordning.”

Or. en

Ändringsförslag 141
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020, inbegripet ett mål 
på 60 g CO2/km för 2025.”

Or. fr

Ändringsförslag 142
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa 
målen för koldioxidutsläpp från nya 
personbilar för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning och ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet om
– målen för koldioxidutsläpp från nya 
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personbilar för perioden efter 2020,
– en översyn av ett gemensamt mål för 
alla fordonstillverkare som gör det möjligt 
att undvika nyttoparametrar,
– vid behov, en översyn av ett mål 
anpassat efter nyttoparametern avtryck 
och den nyaste tillgängliga informationen 
om den europeiska bilparken,
– en översyn av en gradvis minskning 
över flera år av utsläppsmålen för 
koldioxid efter 2020 som vid behov 
inbegriper ett system för fondering,
– metoder vid införandet av den nya 
testcykeln som bättre återspeglar den 
verkliga trafiken inom EU, som innebär 
en helhetssyn och är anpassade efter 
förordning (EG) nr 715/2007,
förordning (EG) nr 443/2009 samt en 
samtidig översyn av direktiv 1999/94/EG 
om koldioxidutsläppsmärkning.”

Or. fr

Motivering

För perioden efter 2020 bör det fastställas ett enda mål för koldioxidutsläpp som gäller för 
alla fordonstillverkare, vilket är både rättvist och effektivt. Före utgången av 2014 bör 
kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag som tas fram med en helhetssyn som mål 
och omfattar en översyn av testcykeln, koldioxidutsläpp, utsläppsnormer för EU-området 
samt direktivet om koldioxidutsläppsmärkning av fordon.

Ändringsförslag 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 

”5. Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
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tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020. Utsläppsmålen för 
perioden efter 2020 ska fastställas med 
hänsyn till de nya förfarandena för 
mätning av koldioxidutsläpp som avses i 
punkt 3. De nya förfarandena ska 
utarbetas och genomföras senast den 
31 december 2014.”

Or. en

Ändringsförslag 144
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa
målen för koldioxidutsläpp från nya 
personbilar för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 70 g CO2/km till 
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 
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neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.”

Or. en

Ändringsförslag 145
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Tidigast 2017 ska kommissionen ha 
gjort en översyn av de specifika 
utsläppsmålen, tillvägagångssätten och 
andra aspekter av denna förordning i syfte 
att fastställa målen för koldioxidutsläpp 
från nya personbilar för perioden efter 
2020, och inte förrän den nya testcykeln 
och de nya provningsförfarandena har 
fastställts till fullo och införts och de 
första resultaten har utvärderats.”

Or. en

Ändringsförslag 146
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 

”5. Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
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för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

Or. en

Motivering

Nya mål för perioden efter 2020 bör helst antas före slutet av 2017, för att ge 
fordonsindustrin tid att uppnå de nya målen. Därför bör kommissionen föreslå en översyn av 
målen senast i slutet av 2015.

Ändringsförslag 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020. Om det sker 
ändringar genom införandet av ett nytt 
provningsförfarande ska dessa beaktas 
vederbörligen i åtgärderna enligt 
artikel 13.7.”

Or. de

Motivering

Innan man fastställer långfristiga mål bör man övervaka utvecklingen på marknaden. Det är 
för tidigt att redan 2014 fastställa ett nytt gränsvärde som inte träder i kraft förrän efter 
2020, eftersom det ännu inte går att förutse vilken teknik som kommer att hävda sig på 
marknaden. Ändringar i provningsförfarandet inverkar på utsläppsmålen. Utsläppsmålen 
måste därför anpassas om ett nytt förfarande tillämpas.
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Ändringsförslag 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar
från 2030.”

Or. en

Motivering

För att fordonsindustrin och tillverkare av komponenter till denna ska kunna göra långsiktiga 
investeringar är det nödvändigt att ta hänsyn till produkternas livslängd, som är 5–7 år för 
personbilar och över 10 år för lätta lastbilar (Europeiska bilindustriföreningen). Därför bör 
man ta beslut om ett mål för 2030 redan under 2017.

Ändringsförslag 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020, inbegripet ett mål 
på 70 g CO2/km för 2025.
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Kommissionen ska utifrån en sådan 
översyn och dess konsekvensbedömning 
lägga fram ett förslag till ändring av 
denna förordning på ett sätt som är 
neutralt ur konkurrenssynpunkt samt 
hållbart och socialt rättvist. Alla förslag 
till ändringar av denna förordning ska 
vara förenliga med ett kostnadseffektivt 
tillvägagångssätt i arbetet för att uppnå 
EU:s långsiktiga klimatmål för 2050, och 
de ska vara lika ambitiösa för personbilar 
som för lätta fordon.”

Or. en

Ändringsförslag 150
Sophie Auconie

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

Or. fr

Motivering

Innan kommissionen företar en översyn av dessa bestämmelser bör man invänta framtagandet 
av de nya testcyklerna och en bättre förståelse av den nya teknik som för närvarande 
utvecklas. Det skulle ge kommissionen en bättre översyn över situationen och möjligheterna 
till kommande minskningar av koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020. Syftet med 
översynen är att fastställa ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen från nya 
personbilar som ska gälla från och med 
2025 och ligga mellan 65 g CO2/km och 
75 g CO2/km. På grundval av denna 
översyn, som även ska omfatta en 
bedömning av konsekvenserna för 
bilindustrin 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 
kostnadseffektivt och neutralt som möjligt 
ur konkurrenssynpunkt och som 
säkerställer att unionens långsiktiga mål 
för att bekämpa klimatförändringarna 
kan uppnås.”

Or. de

Motivering

Det är viktigt att redan tidigt fastställa mål för att ge tillverkarna planeringssäkerhet. 
Samtidigt är det svårt att redan nu veta exakt vilket mål som är rimligt. Det är därför klokt att 
ange ett intervall och senare ange ett mål inom detta intervall. Enligt många undersökningar 
och expertuttalanden är det realistiskt med mål mellan 65 g och 75 g CO2/km.
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Ändringsförslag 152
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas efter 
punkt 6:
”6a. Kommissionen ska senast 2016 
offentliggöra en rapport om utvecklingen 
av alternativa bränslen och utsläppen i 
samband med dessa. Kommissionen ska i 
rapporten föreslå om och hur man i 
denna förordning ska ta hänsyn till de 
utsläpp som uppstår vid användning av så 
kallade nollutsläppsfordon.”

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 443/2009 gäller endast bilarnas avgasutsläpp och inte de utsläpp som 
uppstår vid el- och vätgasproduktionen till de så kallade nollutsläppsfordonen, trots att de 
faktiska utsläppen kan vara väsentligt högre. I denna förordning bör hänsyn tas till alla 
utsläpp som uppstår, såsom i Förenta staterna, för att få tillverkarna att välja de drivmedel 
som ger minst utsläpp totalt sett.

Ändringsförslag 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 10 – led d
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a för att anta anpassa formlerna 
i bilaga I så att de återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 

”7. Kommissionen ska inom ramen för 
kommittéförfarandet enligt artikel 14 
inför parlamentet och rådet lägga fram 
förslag som återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 
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provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008. Samtidigt ser 
man så långt det är möjligt till att nya och 
gamla provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd. 
De avvikelser från målen för specifika 
koldioxidutsläpp som uppstår i samband 
med ett nytt provningsförfarande ska 
utjämnas genom ett anpassningsprogram 
som utgår från reella mätvärden och som 
omfattar alla fordonsklasser, all teknik 
och alla tillverkare. Kommissionen ska 
samtidigt ge tillverkarna möjlighet att 
senast 2020 föreslå egna 
omräkningsfaktorer utifrån 
jämförelsemätningar för enstaka 
modeller, varianter och versioner, som får 
användas vid övervakningen i stället för 
kommissionens förslag till anpassningar. 
För detta ändamål ska kommissionen 
lägga fram förslag till ändring av 
artiklarna 3 och 8.”

Or. de

Motivering

För att främja öppenhet och demokrati bör kommittéförfarandet tillämpas för ändringar i 
testcykeln. Ett anpassningsprogram måste utjämna sådana avvikelser från utsläppsmålen som 
orsakas av ett nytt provningsförfarande. Tillverkarna får möjlighet att under en 
övergångsperiod korrigera avvikelser från kommissionens metod som är alltför stora och är 
relevanta för övervakningen av utsläppsmålen.
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Ändringsförslag 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I bilaga I ska punkt 1 b ersättas med 
följande:
”b) Från och med 2016 ska en av följande 
formler tillämpas:
i) Specifika koldioxidutsläpp = 130 + a× 
(M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2, och a = 0,0457.
ii) Specifika koldioxidutsläpp = 130 + b× 
(F - F0)
där
F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m²)
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2, och b = 17,6.”

Or. de

Motivering

Tillverkarnas planering till och med 2015 grundar sig på den dåvarande parametern vikt. 
Därför föreslås ett tvådelat system som innebär att man från och med 2016 kan välja att ta 
hänsyn till avtrycket i stället för vikten, dvs. en infasning av avtryck som parameter. Värdet 
för b (17,6) härrör från kommissionens konsekvensbedömning och motsvarar en lutning på 
60 procent (med jämn kostnadsfördelning mellan tillverkarna).

Ändringsförslag 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
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Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) Från och med 2020: ”c) Från och med 2020 ska en av följande 
formler tillämpas:

i) Specifika koldioxidutsläpp = 95 + b× (F 
- F0)
där
F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m²)
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2, och b = 17,6.

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

ii) Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × 
(M – M0)

där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

a = 0,0333.” a = 0,0333.”

Or. de

Motivering

Tillverkarnas planering till och med 2015 grundar sig på den dåvarande parametern vikt. 
Därför föreslås ett tvådelat system som innebär att man från och med 2016 kan välja att ta 
hänsyn till avtrycket i stället för vikten, dvs. en infasning av avtryck som parameter. Värdet 
för b (17,6) härrör från kommissionens konsekvensbedömning och motsvarar en lutning på 
60 procent (med jämn kostnadsfördelning mellan tillverkarna).

Ändringsförslag 156
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M – Specifika koldioxidutsläpp = 80 + a × (F –
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M0) F0)

Or. en

Ändringsförslag 157
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

Specifika koldioxidutsläpp = 70 + a × (M –
M0)

Or. en

Motivering

I juni 2012 uppmanade den tyska förbundsdagen (Bundestag) förbundsregeringen att stödja 
ett ambitiöst EU-mål på 70 g/km till 2020, vilket skulle främja mer ambitiösa klimatmål i EU, 
något som det finns ett trängande behov av.

Ändringsförslag 158
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (F –
F0)

Or. en

Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Avtryck (spårvidd × hjulbas) är däremot en bättre 
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parameter. Den är mer neutral, stabilare och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. 
Bilköpare väljer möjligen bil på grundval av dess storlek, men inte dess vikt. En bestämmelse 
som grundar sig på avtryck skulle ge tillverkare erkännande för deras försök att göra bilarna 
lättare och skulle leda till generellt lägre kostnader för tillverkarna för att uppnå 2020-målen. 
a = 17,6 grundar sig på EU:s konsekvensbedömning och motsvarar en 60-procentig lutning 
och medför den mest rättvisa fördelningen av bördan för fordonstillverkarna. Enligt EEA:s 
rapport Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 
2011 var det genomsnittliga avtrycket för nya personbilar som registrerades under det året 
3,97 m2, vilket motsvarar ett startvärde på 3,97 för F0.

Ändringsförslag 159
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1– led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (F –
F0)

Or. fr

Ändringsförslag 160
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – definition av ”M”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M = fordonets vikt i kilogram (kg) F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m2)
(Denna ändring är tillämplig på hela 
rättsakten.)

Or. en
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Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Avtryck (spårvidd x hjulbas) är mer neutral, stabilare 
och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. En bestämmelse som grundar sig på 
avtryck skulle ge tillverkare erkännande för deras försök att göra bilarna lättare och skulle 
leda till generellt lägre kostnader för att uppnå 2020-målen.

Ändringsförslag 161
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – definition av ”M”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M = fordonets vikt i kilogram (kg) F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m2)

Or. en

Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Avtryck (spårvidd × hjulbas) är däremot en bättre 
parameter. Den är mer neutral, stabilare och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. 
Bilköpare väljer möjligen bil på grundval av dess storlek, men inte dess vikt. En bestämmelse 
som grundar sig på avtryck skulle ge tillverkare erkännande för deras försök att göra bilarna 
lättare och skulle leda till generellt lägre kostnader för tillverkarna för att uppnå 2020-målen. 
a = 17,6 grundar sig på EU:s konsekvensbedömning och motsvarar en 60-procentig lutning, 
vilket medför den mest rättvisa fördelningen av bördan för fordonstillverkarna. Enligt EEA:s 
rapport Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 
2011 var det genomsnittliga avtrycket för nya personbilar som registrerades

Ändringsförslag 162
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga 1 – punkt 1 – led c – definition av ”M”
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

M = fordonets vikt i kilogram (kg) F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m2)

Or. fr

Ändringsförslag 163
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – definition av ”M”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M0 = det värde som antas i enlighet med
artikel 13.2

F0 = det värde som antas i enlighet med
artikel 13.2

Or. en

Ändringsförslag 164
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – definition av ”M”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M0 = det värde som antas i enlighet med
artikel 13.2

F0 = det värde som antas i enlighet med
artikel 13.2

Or. en

Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Avtryck (spårvidd × hjulbas) är däremot en bättre 
parameter. Den är mer neutral, stabilare och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. 
Bilköpare väljer möjligen bil på grundval av dess storlek, men inte dess vikt. En bestämmelse 
som grundar sig på avtryck skulle ge tillverkare erkännande för deras försök att göra bilarna 
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lättare och skulle leda till generellt lägre kostnader för tillverkarna för att uppnå 2020-målen. 
a = 17,6 grundar sig på EU:s konsekvensbedömning och motsvarar en 60-procentig lutning, 
vilket medför den mest rättvisa fördelningen av bördan för fordonstillverkarna. Enligt EEA:s 
rapport ”Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 
2011” var det genomsnittliga avtrycket för nya personbilar som registrerades.

Ändringsförslag 165
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – definition av ”M0”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

Or. fr

Ändringsförslag 166
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – värdet för ”a” i formeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Motivering

Lutning som motsvarar 60 procent grundat på 2009 års bilpark.

Ändringsförslag 167
Sabine Wils
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – värde för ”a” i formeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Avtryck (spårvidd × hjulbas) är däremot en bättre 
parameter. Den är mer neutral, stabilare och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. 
Bilköpare väljer möjligen bil på grundval av dess storlek, men inte dess vikt. En bestämmelse 
som grundar sig på avtryck skulle ge tillverkare erkännande för deras försök att göra bilarna 
lättare och skulle leda till generellt lägre kostnader för tillverkarna för att uppnå 2020-målen. 
a = 17,6 grundar sig på EU:s konsekvensbedömning och motsvarar en 60-procentig lutning, 
vilket medför den mest rättvisa fördelningen av bördan för fordonstillverkarna. Enligt EEA:s 
rapport Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 
2011 var det genomsnittliga avtrycket för nya personbilar som registrerades

Ändringsförslag 168
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – värde för ”a” i formeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Motivering

I och med den ökade spridningen på marknaden av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp 
blir nyttoparametern och lutningen onödiga, eftersom tillverkarna kan uppnå nollutsläpp.

Ändringsförslag 169
Gilles Pargneaux
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – värdet för ”a” i formeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0333. a = 0,0296

Or. fr

Motivering

Det förefaller mer korrekt att använda information om 2009 års bilpark i stället för 2006 års 
sådan som grund för definitionen av koefficienten ”a”, som betecknar lutningen för kurvan 
som visar hur bördan ska fördelas mellan olika fordonstillverkare.

Ändringsförslag 170
Corinne Lepage

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c – värdet för ”a” i formeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Motivering

Uppgiften a = 17,6 är hämtad från kommissionens konsekvensbedömning och motsvarar en 
60-procentig lutning. Enligt EEA:s rapport Monitoring CO2 emissions from new passenger 
cars in the EU: summary of data for 2011 var det genomsnittliga avtrycket för nya 
personbilar som registrerades detta år 3,97 m2, vilket motsvarar ett startvärde på 3,97 för F0.

Ändringsförslag 171
Sabine Wils

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 50 + a × (M 
– M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = 50 procents lutning.”

Or. en

Motivering

I juni 2012 uppmanade den tyska förbundsdagen (Bundestag) förbundsregeringen att stödja 
ett ambitiöst EU-mål på 50 g/km till 2025, vilket skulle främja mer ambitiösa klimatmål i EU, 
något som det finns ett trängande behov av.

Ändringsförslag 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 65 + a × (M 
– M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
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a = motsvarande 60 procents lutning.”

Or. en

Ändringsförslag 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 70 + a × (M 
– M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = (*motsvarande 60 procents lutning).”

Or. en

Ändringsförslag 174
Rebecca Harms

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
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Specifika koldioxidutsläpp = 60 + a × (F -
F0)
där
F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m2)
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = lutning motsvarande 60 procent.”

Or. en

Ändringsförslag 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I bilaga I ska följande punkt 
infogas:
”2a. En tillverkare ska tillämpa samma 
nyttoparameter (vikt eller avtryck) för 
hela sin bilpark. När en tillverkare har 
valt att tillämpa avtryck som 
nyttoparameter för att kontrollera hur väl 
denne uppfyller sitt specifika utsläppsmål 
kan tillverkaren under åren därefter inte 
återgå till att tillämpa vikt.”

Or. de

Motivering

Om bilindustrin fick välja nyttoparameter för varje fordonstyp skulle det övergripande målet 
försvagas oerhört. För varje fordon skulle man helt enkelt välja den nyttoparameter som 
kräver minst insats. Det skulle emellertid inte gynna en allmän strategi för att minska 
fordonens vikt.

Ändringsförslag 176
Chris Davies
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga II – del A – led 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I bilaga II del A led 1 ska följande 
led läggas till:
”fa) Högsta nettoeffekt (kW).”

Or. en

Motivering

Högsta nettoeffekt (kW) är en viktig parameter som påverkar fordonets koldioxidutsläpp och 
bör därför registreras.

Ändringsförslag 177
Chris Davies

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 13b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga II – del A – led 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) I bilaga II del A led 1 ska följande 
led läggas till:
”fb) Slagvolym (cm3).”

Or. en

Motivering

Motorns slagvolym är en viktig parameter som påverkar fordonets koldioxidutsläpp och bör 
därför registreras.


