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Ændringsforslag 12
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 13, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om 
fastsættelse af præstationsnormer for nye 
lette erhvervskøretøjer som led i EU’s 
integrerede tilgang til at nedbringe CO2-
emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer pålægger - med 
forbehold af en bekræftelse af 
gennemførligheden - Kommissionen at 
revidere betingelserne for at nå målet på de
147 g/km frem til 2020, herunder også 
formlerne i bilag I og 
undtagelsesbestemmelserne i artikel 11. 
Forslaget om ændring af forordningen skal 
ud fra et konkurrencesynspunkt være så 
upartisk som muligt, socialt retfærdigt og 
bæredygtigt.

(1) Artikel 13, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om 
fastsættelse af præstationsnormer for nye 
lette erhvervskøretøjer som led i EU’s 
integrerede tilgang til at nedbringe CO2-
emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer pålægger - med 
forbehold af en bekræftelse af 
gennemførligheden - Kommissionen at 
revidere betingelserne for at nå målet på de
128 g/km frem til 2020, herunder også 
formlerne i bilag I og 
undtagelsesbestemmelserne i artikel 11. I 
lyset af den teknologiske udvikling bør der 
fastsættes et mere ambitiøst mål på 
128 g/km for 2020. Endvidere vil et mål 
på 128 g/km være i overensstemmelse med 
CO2-emissionsreduktionen på 27 %, der 
kan opnås fra nye personbiler i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 
2009 om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye personbilers 
emissioner inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang til at nedbringe CO2-
emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer1. Forslaget om ændring 
af forordningen skal ud fra et 
konkurrencesynspunkt være så upartisk 
som muligt, socialt retfærdigt og 
bæredygtigt.

________________
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag til 2020-mål svarer til en stramning af 2015-målet med 16 % for lette 
erhvervskøretøjer. For personbiler svarer 2020-målet til en stramning med 27 %. Målet for 
lette erhvervskøretøjer bør være 128 g CO2/km, så ambitionsniveauet er det samme for begge 
køretøjstyper.

Ændringsforslag 13
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Lette erhvervskøretøjer er en af de 
hurtigst voksende kilder til 
drivhusgasemissioner på 
transportområdet. Emissionerne fra lette 
erhvervskøretøjer steg med 26 % fra 1995 
til 2010 og tegner sig nu for 8 % af 
emissionerne fra vejtransport. Det er 
nødvendigt at indføre et nyt mål på 
85 g/km i 2025 for at sikre 
køretøjsfabrikanterne en forudsigelig 
politisk ramme i lyset af de fortsatte 
bestræbelser for at øge køretøjers 
brændstoføkonomi efter 2020 og i 
overensstemmelse med afkarboniseringen 
af transportsektoren som en del af 
Unionens klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 14
Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Forordning (EU) nr. 510/2011 
fastsætter CO2-emissionsstandarder for 
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nye lette erhvervskøretøjer. Da der er en 
direkte sammenhæng mellem CO2-
emissioner og brændstofforbrug, har 
forordningen betydelig indvirkning på 
brugerne af lette erhvervskøretøjer, 
hvilket ofte er små virksomheder og 
flåder. I lyset af de stigende 
brændstofudgifter har de i forordningen 
fastlagte standarder også til formål at 
sikre en omkostningseffektiv mindskelse 
af brændstofforbruget og 
brændstofomkostningerne for ejere af 
lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at reducere CO2-emissionerne og brændstofforbruget. Idet brændstofudgifter 
udgør en stadig større del af virksomhedernes omkostninger - typisk en tredjedel af ejer- og 
driftsomkostningerne - bør denne forordning tage sigte på at minimere brændstofforbruget på 
en omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 15
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet for 147 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet for 128 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til 2020-mål svarer til en stramning af 2015-målet med 16 % for lette 
erhvervskøretøjer. For personbiler svarer 2020-målet til en stramning med 27 %. Målet for 
lette erhvervskøretøjer bør være 128 g CO2/km, så ambitionsniveauet er det samme for begge 
køretøjstyper.

Ændringsforslag 16
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet for 147 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af 2020-målet bør CO2-emissioner fortsat 
måles i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.
Undersøgelser foretaget af Kommissionen 
har imidlertid vist, at de 
prøvningsprocedurer, der bruges til 
måling af CO2-emissioner i henhold til 
forordningen, ikke har forhindret 
fabrikanterne i at udnytte fleksibiliteten i 
stigende grad, hvilket har medført 
påståede reduktioner af CO2-emissioner, 
der ikke skyldes teknologiske forbedringer 
og ikke kan opnås ved reel vejkørsel. 
Derfor skal forordning (EF) nr. 715/2007 
revideres hurtigst muligt for at sikre, at 
prøvningsprocedurerne på passende vis 
afspejler køretøjernes faktiske CO2-
emissionsmønster. I revisionen bør der 



AM\928481DA.doc 7/58 PE506.129v01-00

DA

bl.a. tages fat på den fleksibilitet, der 
følger af brugen af 
standardbelastningsbetingelser og af en 
øvre grænse for inertiindstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet for 147 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet for 147 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.
Undersøgelser foretaget af Kommissionen 
har imidlertid vist, at de 
prøvningsprocedurer, der bruges til 
måling af CO2-emissioner i henhold til 
forordningen, ikke har forhindret en øget 
brug af fleksible forhold hos 
fabrikanterne, hvilket har medført 
påståede reduktioner af CO2-emissioner, 
der ikke skyldes teknologiske forbedringer 
og ikke kan opnås ved reel vejkørsel. 
Derfor bør forordning (EF) nr. 715/2007, 
den såkaldte New Europan Driving Cycle 
(NEDC), ændres hurtigst muligt og senest 
inden udgangen af 2014, således at det 
sikres, at prøvningsprocedurerne på 
passende vis afspejler de CO2-emissioner, 
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der genereres ved reel vejkørsel. Som 
næste skridt bør den 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test 
(WLTP)), der i øjeblikket udarbejdes 
inden for rammerne af De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa, integreres hurtigst muligt i EU-
lovgivningen, når arbejdet er afsluttet. 
Kommissionen bør imidlertid overveje, om 
der er behov for at supplere WLTP med 
yderligere bestemmelser, når proceduren 
integreres i EU-lovgivningen, for at sikre, 
at prøvningsprocedurerne på passende vis 
afspejler de emissioner, der genereres ved 
reel vejkørsel.

Or. de

Begrundelse

Forbrugere bør kunne stole på de oplyste forbrugstal. Den gældende testcyklus giver meget 
fleksibilitet og afspejler ikke de faktiske forhold. WLTP vil indføre forbedringer, men det vil 
dog endnu kræve tid, før udarbejdelsen er afsluttet. Derfor skal NEDC tilpasses forud for 
indførelsen af WLTP. Derudover bør en supplering af WLTP med EU-bestemmelser 
overvejes, idet en global cyklus ikke fuldt ud kan afspejle EU's situation.

Ændringsforslag 18
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I de fleste af EU's industrisektorer er 
der gjort en stor indsats for at reducere 
CO2-emissionerne og øge effektiviteten. 
Også fabrikanter af lette 
erhvervskøretøjer skal blive mere effektive 
med henblik på at opfylde EU's ambitiøse 
klimamål.

Or. en
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Ændringsforslag 19
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Det er muligt at gennemføre mere 
ambitiøse CO2-reduktionsmål, men 
fabrikanterne har brug for juridisk 
vejledning for at kunne investere i 
miljøvenlige og brændstofbesparende 
teknologier, uden at det forringer deres 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 20
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor 
bekræftes, at det er muligt at nå målet
147 g CO2/km frem til 2020.

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 128 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor 
bekræftes, at det er muligt at nå målet
128 g CO2/km frem til 2020.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag til 2020-mål svarer til en stramning af 2015-målet med 16 % for lette 
erhvervskøretøjer. For personbiler svarer 2020-målet til en stramning med 27 %. Målet for 
lette erhvervskøretøjer bør være 128 g CO2/km, så ambitionsniveauet er det samme for begge 
køretøjstyper.

Ændringsforslag 21
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor 
bekræftes, at det er muligt at nå målet 
147 g CO2/km frem til 2020.

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Tekniske analyser 
viser, at et mere stringent mål vil være 
teknologisk gennemførligt og 
omkostningseffektivt. Derfor bør målet for 
2020 fastsættes til 110 g CO2/km.

Or. en

Begrundelse

På tidspunktet, hvor denne forordning blev vedtaget, blev omkostningerne ved at opfylde 
målet på 147 g CO2/km skønnet til at ligge mellem 2 000 EUR og 8 800 EUR. Men i 
undersøgelsen fra 2012, der danner grundlag for Kommissionens konsekvensanalyse af 
forslaget til revision, skønnes de yderligere omkostninger ved at nå målet på 147 g CO2/km at 
ligge omkring 450 EUR. En undersøgelse udarbejdet af TNO i 2012 viser, at et målniveau på 
110 g CO2/km for lette erhvervskøretøjer er teknologisk gennemførligt, og at 
ekstraomkostningerne vil være tjent ind på mindre end fire år.
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Ændringsforslag 22
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor
bekræftes, at det er muligt at nå målet 
147 g CO2/km frem til 2020.

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Derfor er et mere 
ambitiøst mål for 2020 både muligt og 
omkostningseffektivt.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse viser, at det foreslåede mål på 147 g for 2020 ikke er 
tilstrækkelig ambitiøst, navnlig set i forhold til målet for personbiler. Et mere ambitiøst mål 
vil være teknologisk gennemførligt og økonomisk fordelagtigt for bilisterne.

Ændringsforslag 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
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forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor
bekræftes, at det er muligt at nå målet
147 g CO2/km frem til 2020.

forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Et mere stringent mål 
er både gennemførligt og 
omkostningseffektivt. Derfor bør målet for 
2020 fastsættes til 128 g CO2/km.

Or. en

Ændringsforslag 24
Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor
bekræftes, at det er muligt at nå målet 
147 g CO2/km frem til 2020.

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Derfor bør 2020-
målene fastsættes til 135 g CO2/km, som 
Kommissionen fremførte i sit forslag fra 
2009.

Or. en

Begrundelse

I 2009/0173 foreslog Kommissionen et mål på 135 g CO2/km for nye lette erhvervskøretøjer. 
Set i lyset af de fremskridt, der er gjort inden for motorudvikling siden da, er det et helt 
rimeligt mål, hvis opfyldelse vil nedbringe omkostningerne for stort set alle erhvervsbrugere i 
Europa.
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Ændringsforslag 25
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor 
bekræftes, at det er muligt at nå målet
147 g CO2/km frem til 2020.

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet
også blevet mindre. Det er muligt at opnå 
et mål af mere bindende karakter, der 
svarer til målet fastsat i forordning (EF) 
nr. 443/2009 og giver en større 
omkostningseffektivitet. Derfor bør målet 
for 2020 ændres til 118 g CO2/km.

Or. fr

Begrundelse

For nye lette erhvervskøretøjer er værdien, der svarer til værdien på 95 g CO2/km for nye 
personbiler, 118 g CO2/km.

Ændringsforslag 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
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pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor
bekræftes, at det er muligt at nå målet
147 g CO2/km frem til 2020.

pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Et mere stringent mål 
er både gennemførligt og 
omkostningseffektivt. Derfor bør målet for 
2020 fastsættes til 125 g CO2/km.

Or. en

Ændringsforslag 27
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Bilindustrien arbejder ud fra 
langsigtede planlægningscyklusser og bør 
oplyses om fremtidige mål i god tid. 
Indførelsen af et mål på 95 g/km for 2025 
i forordning (EU) nr. 510/2011 giver 
planlægningssikkerhed og sikrer, at der 
også efter 2020 gøres en indsats for at 
forbedre brændstoføkonomien i nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 28
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I lyset af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
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køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt at fremskynde og lette 
deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring 
ved regnskabsmæssigt at behandle el- og 
brintdrevne køretøjer som nulemissioner 
indtil 2025. Selv om brugen af visse 
alternative brændstoffer kan give 
væsentlige CO2-reduktioner set i et 
livscyklusperspektiv, anerkendes det, at 
produktionen af disse alternative 
brændstoffer kan medføre højere CO2-
emissioner end produktionen af 
konventionelle brændstoffer. 
Kommissionen bør derfor indføre 
målesystemer, der tager højde for 
drivhusgasemissionerne fra 
produktionsfasen for perioden efter 2025.

Or. en

Ændringsforslag 29
Martin Callanan

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal opfylde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
fabrikanter, bør producenter, som står for 
mindre end 500 nye lette erhvervskøretøjer 
årligt, undtages fra anvendelsesområdet for 
de specifikke emissionsmål og fra 
afgifterne for emissionsoverskridelser.

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal opfylde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
fabrikanter, bør producenter, som står for 
mindre end 700 nye lette erhvervskøretøjer 
årligt, undtages fra anvendelsesområdet for 
de specifikke emissionsmål og fra 
afgifterne for emissionsoverskridelser.

Or. en
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Begrundelse

En forøgelse af "de minimis"-undtagelsen for fabrikanter, der registrerer under 700 køretøjer 
pr. år (0,1 % af salget i EU og en endnu mindre del målt på tilbagelagte kilometer), vil 
reducere de administrative byrder for de pågældende små virksomheder med op til 25 000 
EUR frem til 2020 uden at undergrave de miljømæssige fordele, der følger af, at de forbliver 
inden for forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 30
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det er hensigtsmæssigt at anføre, at 
stigende brændstofudgifter er ved at blive 
et stort problem for virksomhederne i EU, 
og at EU importerer størstedelen af den 
olie, der anvendes i transportsektoren, 
hvorved en mindskelse af 
brændstofforbruget og dermed også af 
olieafhængigheden vil gavne både 
virksomhederne og EU.

Or. en

Ændringsforslag 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I overensstemmelse med 
flagskibsinitiativet for et 
ressourceeffektivt Europa og med henblik 
på at fremme CO2-emissionsreduktioner i 
lette erhvervskøretøjer vil et stabilt mål på 
105 g/km i 2025 sikre, at der også efter 
2020 gøres en indsats for at forbedre 
brændstoføkonomien i nye lette 
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erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål for 2025 vil give fabrikanterne større planlægningssikkerhed.

Ændringsforslag 32
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og 
virkningerne for udviklingen af 
omkostningseffektiv CO2-reducerende 
teknologi til biler. Det er derfor ønskeligt, 
at disse aspekter tages op til fornyet 
overvejelse, at Kommissionen udarbejder 
en rapport herom og i givet fald fremsætter 
forslag om mål, også for perioden efter 
2020.

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning kan ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt og dens virkninger for 
udviklingen af omkostningseffektiv CO2-
reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 
til fornyet overvejelse, og at 
Kommissionen udarbejder en rapport 
herom og i givet fald fremsætter forslag om 
mål, også for perioden efter 2020.
Indgåelsen af en global aftale om at 
nedbringe udledningen af drivhusgasser 
er en betingelse for at kunne fastsætte 
EU's langsigtede reduktionsmål.

Or. pl

Ændringsforslag 33
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og virkningerne 
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 
til fornyet overvejelse, at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og i givet fald 
fremsætter forslag om mål, også for 
perioden efter 2020.

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og virkningerne
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Ved 
vurdering af reduktionstakten bør der 
overvejes innovative teknologier eller 
innovative teknologipakker. Det er derfor 
ønskeligt, at disse aspekter tages op til 
fornyet overvejelse, at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og i givet fald 
fremsætter forslag om mål, også for 
perioden efter 2020.

Or. pt

Ændringsforslag 34
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og virkningerne 
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 
til fornyet overvejelse, at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og i givet 
fald fremsætter forslag om mål, også for 

(6) For at bilindustrien kan gennemføre
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og virkningerne 
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler.
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perioden efter 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Tadeusz Cymański

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og 
virkningerne for udviklingen af 
omkostningseffektiv CO2-reducerende 
teknologi til biler. Det er derfor ønskeligt, 
at disse aspekter tages op til fornyet 
overvejelse, at Kommissionen udarbejder 
en rapport herom og i givet fald fremsætter 
forslag om mål, også for perioden efter 
2020.

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af omkostningerne forbundet 
med udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 
til fornyet overvejelse, at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og i givet fald 
fremsætter forslag om mål, også for 
perioden efter 2020.

Or. pl

Ændringsforslag 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den europæiske økonomi vil fortsat 
være udsat for alvorlige risici relateret til 
energipriser. I lyset af de lange 
forsknings- og udviklingsperioder, som 
fabrikanterne har brug for, bør der i 
denne forordning fastsættes et mål for 
2025. Ved at fastsætte et mål på 100 g/km 
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for 2025 sikres det, at nye lette 
erhvervskøretøjers brændstoføkonomi 
fortsat vil blive forbedret efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 37
Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at fremme den europæiske 
bilindustris konkurrenceevne bør der 
anvendes tilskyndelsesordninger, såsom 
modregning af miljøinnovationer og 
bevilling af superkreditter. Kommissionen 
bør en gang årligt foretage en overordnet 
beregning af, i hvilket omfang 
anvendelsen af superkreditter svækker 
målniveauet, og bringe 
superkreditmultiplikatoren tilbage til 1, 
hvis svækkelsen overstiger 2 g.

Or. en

Begrundelse

På grund af de høje omkostninger til FoU, råstoffer og produktion, der er forbundet med 
udviklingen af køretøjer med ultralave emissioner, er der brug for yderligere incitamenter til 
at motivere producenterne til at starte forsyningen af køretøjer med ultralave emissioner 
tidligere, end de ellers ville have gjort. Superkreditter tjener dette formål, men kan også 
underminere målene. Derfor skal det undgås, at der sker en samlet svækkelse af 2020-målet, 
med henblik på at sikre kreditternes samlede miljøpåvirkning.

Ændringsforslag 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
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Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den europæiske økonomi vil fortsat 
være udsat for alvorlige risici relateret til 
energipriser. I lyset af de lange 
forsknings- og udviklingsperioder, som 
fabrikanterne har brug for, bør der i 
denne forordning fastsættes et mål for 
2025. Ved at fastsætte et mål på minimum 
100 g/km for 2025 sikres det, at nye lette 
erhvervskøretøjers brændstoføkonomi 
fortsat vil blive forbedret efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk og deres 
anvendelse som nytteparameteren i 
formlerne i bilag I. De foreliggende data 
og deres potentielle anvendelse er 
vurderet som led i konsekvensanalysen, 
og det konkluderes på grundlag af denne 
vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020.

(9) Kommissionen bør fortsat vurdere de 
disponible data om andre nytteparametre 
end masse og deres anvendelse som 
nytteparameteren i formlerne i bilag I.

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af andre nytteparametre end masse vil modvirke tendensen, at køretøjer bliver 
tungere, og fremme lette konstruktioner, som der i øjeblikket ikke findes incitamenter for.

Ændringsforslag 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Dette arbejde er under 
udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) inden for rammerne af De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund 
fastsætter bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009 emissionsgrænser for 2020 målt i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 
og bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008. Når prøvningsprocedurerne 
ændres, vil de grænser, der er fastsat i bilag 
I skulle tilpasses for at sikre lige strenge 
krav for fabrikanter og køretøjsklasser.

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Dette arbejde er under 
udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) inden for rammerne af De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund 
fastsætter bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009 emissionsgrænser for 2020 målt i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 
og bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008. Testcyklussen bør dog 
integreres i EU-lovgivningen hurtigst 
muligt efter den afsluttede udarbejdelse. 
Kommissionen bør derudover overveje, 
om der er behov for at supplere WLTP 
med yderligere bestemmelser, når
proceduren integreres i EU-lovgivningen, 
for at sikre, at prøvningsprocedurerne på 
passende vis afspejler de emissioner, der 
genereres ved reel vejkørsel. Når 
prøvningsprocedurerne ændres, vil de 
grænser, der er fastsat i bilag I skulle 
tilpasses for at sikre lige strenge krav for 
fabrikanter og køretøjsklasser.

Or. de

Begrundelse

Forbrugere bør kunne stole på de oplyste forbrugstal. Den gældende testcyklus giver meget 
fleksibilitet og afspejler ikke de faktiske forhold. WLTP vil indføre forbedringer, men det vil 
dog endnu kræve tid, før udarbejdelsen er afsluttet. Derudover bør WLTP ved integrationen i 
EU-lovgivningen suppleres med EU-bestemmelser, idet en global cyklus ikke fuldt ud kan 
afspejle EU's situation.
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Ændringsforslag 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Dette arbejde er under 
udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) inden for rammerne af De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund
fastsætter bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009 emissionsgrænser for 2020 målt i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 
og bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008. Når prøvningsprocedurerne
ændres, vil de grænser, der er fastsat i bilag 
I skulle tilpasses for at sikre lige strenge 
krav for fabrikanter og køretøjsklasser.

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Dette arbejde er under 
udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) inden for rammerne af De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund, 
og eftersom den eksisterende testcyklus 
ikke i tilstrækkelig grad afspejler de 
faktiske emissioner fra personbiler og 
lette erhvervskøretøjer i trafikken, er en 
hurtig udvikling af en forbedret testcyklus 
af afgørende betydning. Når de 
nuværende prøvningsprocedurer, der er 
fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009, som fastsætter
emissionsgrænser for 2020 målt i henhold 
til forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag 
XII til forordning (EF) nr. 692/2008,
ændres, vil de grænser, der er fastsat i bilag 
I skulle tilpasses for at sikre lige strenge 
krav for fabrikanter og køretøjsklasser.

Or. en

Ændringsforslag 42
Corinne Lepage

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Dette arbejde er under 
udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test) 
inden for rammerne af De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa, men arbejdet er endnu ikke 
afsluttet. På denne baggrund fastsætter
bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009 
emissionsgrænser for 2020 målt i henhold 
til forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag 
XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Når 
prøvningsprocedurerne ændres, vil de 
grænser, der er fastsat i bilag I skulle 
tilpasses for at sikre lige strenge krav for 
fabrikanter og køretøjsklasser.

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Bilag I til forordning
(EF) nr. 443/2009 fastsætter
emissionsgrænser for 2020 målt i henhold 
til forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag 
XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Når 
prøvningsprocedurerne ændres, vil de 
grænser, der er fastsat i bilag I skulle 
tilpasses for at sikre lige strenge krav for 
fabrikanter og køretøjsklasser. De 
reviderede prøvningsprocedurer bør 
gennemføres senest den 1. januar 2016.

Or. fr

Begrundelse

De aktuelle prøvningsprocedurer afspejler ikke på passende vis køretøjernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte en dato for indførelsen af nye 
prøvningsprocedurer.

Ændringsforslag 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er planlagt, at den nye 
europæiske kørselscyklus (NEDC) skal 
erstattes af den nye testcyklus WLTP i 
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2014. For at sikre, at forordning (EU) nr. 
510/2011 giver den forventede 
emissionsreduktion, bør 
prøvningsproceduren ændres til WLTP 
fra 2016. Når WLTP i 2016 anvendes med 
henblik på denne forordning, vil de 
grænser, der er fastsat i bilag I, skulle 
tilpasses for at sikre lige strenge krav 
mellem testcyklusserne.

Or. en

Begrundelse

Den nye WLTP-cyklus bør indføres fra 2016 og dermed erstatte den nuværende NEDC-
testcyklus.

Ændringsforslag 44
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Landevejskøretøjers hastighed har 
stor indvirkning på deres 
brændstofforbrug og CO2-emissioner. 
Uden hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, 
at der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere 
i overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF af 10. februar 1992 om 
montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i 
visse klasser af motorkøretøjer i 
Fællesskabet1 med det formål at medtage 
de lette erhvervskøretøjer, som er omfattet 
af denne forordning.
_______________
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1 EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Ændringsforslag 45
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 110 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 120 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse viser, at det foreslåede mål på 147 g for 2020 ikke er 
tilstrækkelig ambitiøst, navnlig set i forhold til målet for personbiler. Et mere ambitiøst mål 
vil være teknologisk gennemførligt og økonomisk fordelagtigt for bilisterne.

Ændringsforslag 47
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 128 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til 2020-mål svarer til en stramning af 2015-målet med 16 % for lette 
erhvervskøretøjer. For personbiler svarer 2020-målet til en stramning med 27 %. Målet for 
lette erhvervskøretøjer bør være 128 g CO2/km, så ambitionsniveauet er det samme for begge 
køretøjstyper.

Ændringsforslag 48
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 118 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. fr

Begrundelse

For nye lette erhvervskøretøjer er værdien, der svarer til værdien på 95 g CO2/km for nye 
personbiler, 118 g CO2/km.

Ændringsforslag 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007, bilag III og
XII til forordning (EF) nr.692/2008, 
UN/ECE R83-06 og UN/ECE R101, der 
gælder på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Versionen af den nuværende Euro 6-forordning (NEDC/ECE R83 og ECE R101) bør 
opdateres for at garantere den samme grad af stringens for de mål, der er fastsat i dag, 
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uanset de planlagte ændringer i procedurerne og cyklussen som sådan.

Ændringsforslag 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 128 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 51
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en
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Begrundelse

I 2009/0173 foreslog Kommissionen et mål på 135 g CO2/km for nye lette erhvervskøretøjer. 
Set i lyset af de fremskridt, der er gjort inden for motorudvikling siden da, er det et helt 
rimeligt mål, hvis opfyldelse vil nedbringe omkostningerne for stort set alle erhvervsbrugere i 
Europa.

Ændringsforslag 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 125 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på minimum 100 
g CO2/km for de gennemsnitlige 
emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer 
målt i overensstemmelse med forordning 



AM\928481DA.doc 31/58 PE506.129v01-00

DA

(EF) nr. 715/2007 samt 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008."

Or. en

Ændringsforslag 54
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 85 g CO2/km 
for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 samt 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008."

Or. en

Ændringsforslag 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 105 g CO2/km 
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for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 samt 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008."

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål for 2025 vil give fabrikanterne større planlægningssikkerhed.

Ændringsforslag 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 100 g CO2/km 
for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 samt 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008."

Or. en

Ændringsforslag 57
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke: 
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 95 g CO2/km 
for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 samt 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008."

Or. en

Begrundelse

Bilindustrien arbejder ud fra langsigtede planlægningscyklusser og bør oplyses om fremtidige 
mål i god tid. Indførelsen af et mål på 95 g/km for 2025 i denne forordning giver 
planlægningssikkerhed og sikrer, at der også efter 2020 gøres en indsats for at forbedre nye 
lette erhvervskøretøjers brændstoføkonomi.

Ændringsforslag 58
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 1 indsættes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 90 g CO2/km 
for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
samt bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008."

Or. fr
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Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte langsigtede mål for bilindustrien, for at målene kan have en vis 
synlighed.

Ændringsforslag 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke:
"2a) Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på mellem 
100 g CO2/km og 115 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, jf. artikel 13, stk. 1."

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt allerede på et tidligt tidspunkt at fastsætte målværdier for at give industrien 
planlægningssikkerhed. Samtidig er det dog svært allerede i dag at kende den passende 
målværdi. Derfor er det hensigtsmæssigt at identificere en "korridor", inden for hvilken et 
mål kan fastsættes på et senere tidspunkt. I henhold til talrige undersøgelser og 
ekspertdrøftelser er mål mellem 100 g og 115 g CO2/km realistiske.

Ændringsforslag 60
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og c), 

4. Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og c), 
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finder ikke anvendelse på en fabrikant, som 
med alle sine forbundne virksomheder er 
ansvarlig for mindre end 500 nye lette 
erhvervskøretøjer, der er registreret i EU i 
det foregående kalenderår.

finder ikke anvendelse på en fabrikant, som 
med alle sine forbundne virksomheder er 
ansvarlig for mindre end 700 nye lette 
erhvervskøretøjer, der er registreret i EU i 
det foregående kalenderår.

Or. en

Begrundelse

En forøgelse af "de minimis"-undtagelsen for fabrikanter, der registrerer under 700 køretøjer 
pr. år (0,1 % af salget i EU og en endnu mindre del målt på tilbagelagte kilometer), vil 
reducere de administrative byrder for de pågældende små virksomheder med op til 25 000 
EUR frem til 2020 uden at undergrave de miljømæssige fordele, der følger af, at de forbliver 
inden for forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 5 indsættes følgende stykke:
"Superkreditter udløber den 
1. januar 2018."

Or. de

Begrundelse

Superkreditinstrumentet blev indført for en begrænset tidsperiode for at fremskynde og lette 
indførelsen af køretøjer med ultralave emissioner. En fortsættelse ville være i strid med denne 
tidsbegrænsning og derudover til skade for det overordnede mål.

Ændringsforslag 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hvert 
nyt let erhvervskøretøj med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 50 g
CO2/km eller 50 % af værdien i dets 
specifikke emissionsmål som:
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2014,
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015,
— 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2016,
— 2 lette erhvervskøretøjer fra 2017."

Or. en

Begrundelse

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).
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Ændringsforslag 63
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 5 udgår.

Or. en

Begrundelse

Superkreditter svækker producenternes specifikke emissionsmål ved at give mulighed for 
emissionstilladelser ved salg af køretøjer med emissioner på under 50 g/km CO2. Elektriske 
køretøjer betragtes i øjeblikket som nulemissionskøretøjer i denne forordning, og det er 
allerede et betydeligt incitament, idet vugge til grav-emissionerne for elektriske køretøjer er 
betydeligt højere end 0 g CO2/km. Superkreditter kan forværre forvridningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og undergrave den miljømæssige integritet.

Ændringsforslag 64
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hvert 
nyt let erhvervskøretøj med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 50 g 
CO2/km som:
— 1 let erhvervskøretøj fra 2014."

Or. en
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Begrundelse

Superkreditter svækker stringensen i forordningen. Desuden er ingen elektriske 
erhvervskøretøjer omfattet af de 2020-målniveauer for lette erhvervskøretøjer, der er under 
drøftelse for 2017 samt 2020. Superkreditter bør derfor ikke medtages i denne lovgivning.

Ændringsforslag 65
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hvert 
nyt let erhvervskøretøj med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 50 g 
CO2/km som:
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2014,
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015,
— 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2016,
— 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2017,
— 1 let erhvervskøretøj fra 2018.
Under superkreditordningens 
gyldighedsperiode må det højeste antal 
nye lette erhvervskøretøj med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 50 g 
CO2/km, der kan medtages ved 
anvendelsen af multiplikationsfaktorer, jf. 
stk. 1, ikke overstige 25.000 lette 
erhvervskøretøjer for hver fabrikant."
2. Senest den 28. februar for så vidt angår 
det forudgående kalenderår startende med 
det år, hvor denne forordning træder i 
kraft, beregner Kommissionen, om det 
samlede beløb for superkreditterne har 
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indvirkning på det i artikel 1 fastsatte 
målniveau. Hvis målet er blevet svækket 
med mere end 2 g CO2/km, bringes de i 
artikel 5 og i denne artikels stk. 1 fastsatte 
multiplikatorer tilbage til 1 let 
erhvervskøretøj for det pågældende år." 

Or. en

Begrundelse

På grund af de høje omkostninger til FoU, råstoffer og produktion, der er forbundet med 
udviklingen af køretøjer med ultralave emissioner, er der brug for yderligere incitamenter til 
at motivere producenterne til at starte forsyningen af køretøjer med ultralave emissioner 
tidligere, end de ellers ville have gjort. Superkreditter tjener dette formål, men kan også 
underminere 2020-målet. Derfor skal det undgås, at der sker en samlet svækkelse af 2020-
målet, med henblik på at sikre kreditternes samlede miljøpåvirkning.

Ændringsforslag 66
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hvert 
nyt let erhvervskøretøj med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 50 g 
CO2/km eller 50 % af værdien i dets
specifikke emissionsmål som:
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2014,
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015,
— 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2016,
— 2 lette erhvervskøretøjer fra 2017."

Or. en
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Begrundelse

Superkreditter er et effektivt instrument til fremme af teknologier til nedbringelse af CO2-
emissioner. Dog er den aktuelle markedssituation usikker, hvorfor der er behov for en vis 
fleksibilitet.

Ændringsforslag 67
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 5 a
Hastighedsbegrænsende anordninger
Pr. 1. januar 2014 og hvert af de følgende 
kalenderår skal den enkelte fabrikant af 
lette erhvervskøretøjer udstyre nye lette 
erhvervskøretøjer, som fabrikanten har 
fremstillet, med hastighedsbegrænsende 
anordninger med en 
maksimumshastighed er på 120 km/t."

Or. en

Begrundelse

Hastighedsbegrænsende anordninger er en meget omkostningseffektiv metode til at begrænse 
brændstofforbruget og vil give fabrikanterne mulighed for at opfylde reduktionsmålene i 
denne forordning med meget lavere omkostninger.

Ændringsforslag 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 5a

Hastighedsbegrænsende anordninger
Hastighedsbegrænsende anordninger skal 
indføres inden 2015 for at begrænse den 
maksimale hastighed for nyfremstillede 
lette N1-erhvervskøretøjer til 100 km/t."

Or. en

Ændringsforslag 69
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 5a

Hastighedsbegrænsende anordninger
Fra og med 1. januar 2015 skal den 
maksimale hastighed for nye N1-køretøjer 
begrænses til 90 km/t gennem obligatorisk 
montering af hastighedsbegrænsende 
anordninger."

Or. en

Begrundelse

Alle godskøretøjer i EU har hastighedsbegrænsning. Hvis lette erhvervskøretøjer undtages 
fra kravet om hastighedsbegrænsning, opstår der en uretfærdig konkurrence mellem små 
lastbiler og tunge varevogne, hvilket fører til sociale forvridninger, emissionsoverskridelser 
og trafikale risici.
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Ændringsforslag 70
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Følgende stykke indføjes i artikel 8:
"4a. "Når en medlemsstat i forbindelse 
med kontrol af produktionens 
overensstemmelse, jf. artikel 12, stk. 3, i 
direktiv 2007/46/EF, konstaterer, at CO2-
emissionerne fra et seriekøretøj afviger 
væsentligt fra den godkendte type, 
indberettes denne afvigelse til 
Kommissionen sammen med de 
detaljerede oplysninger, der er angivet i 
bilag II til denne forordning.
De specifikke CO2-emissioner for den type 
køretøj, for hvilken der er konstateret en 
afvigelse, reguleres tilsvarende i 
beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
efterfølgende kalenderår."

Or. en

Ændringsforslag 71
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"Efter anmodning fra en leverandør 
eller en fabrikant skal der tages hensyn 
til CO2-besparelser opnået ved 
anvendelse af innovative teknologier. Det 
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samlede bidrag fra disse teknologier til 
reduktion af det gennemsnitlige specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være 
op til 3 g CO2/km.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1. Efter anmodning fra en leverandør 
eller en fabrikant skal der tages hensyn til 
CO2-besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier eller en 
kombination af innovative teknologier 
("innovativ teknologipakke"). Det 
samlede bidrag fra disse teknologier til 
reduktion af det gennemsnitlige specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være 
op til 7 g CO2/km."

Or. en

Ændringsforslag 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) I artikel 12, stk. 2, affattes 
indledningen således:
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"Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier eller den innovative 
teknologipakke senest den 31. december 
2013. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 14, stk. 2, i denne forordning. 
Disse nærmere bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
443/2009 og være baseret på følgende 
kriterier for innovative teknologier:"

Or. en

Ændringsforslag 74
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 1. januar 2015 afslutter
Kommissionen en revision af målet, der er 
defineret i artikel 1, stk. 3, med det formål 
at fastsætte:

— de nærmere bestemmelser for inden 
2025 at nå et langsigtet mål på 105 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde,
under forudsætning af at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre, og
— de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
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bilindustrien og brugerne af lette 
erhvervskøretøjer, skal Kommissionen 
fremlægge et forslag til ændring af denne 
forordning efter den almindelige
lovgivningsprocedure på en måde, som ud 
fra et konkurrencemæssigt synspunkt er 
så upartisk som muligt, og som er socialt 
retfærdig og bæredygtig.

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål for 2025 vil give fabrikanterne større planlægningssikkerhed.

Ændringsforslag 75
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2014 foretager
Kommissionen en detaljeret undersøgelse 
af målet på 85 g CO2/km for 2025, 
herunder specifikke emissionsmål, 
betingelser og andre aspekter i forbindelse 
med denne forordning, for at afklare, om 
målet er hensigtsmæssigt, eller om et 
lavere mål er begrundet på baggrund af 
brugen af lavemissionsteknologier og 
udbredelsen heraf eller af ændringer i de 
klimapolitiske mål. Kommissionen 
aflægger som led i denne undersøgelse 
rapport om nytteparameteren for at 
differentiere de specifikke emissionsmål 
og kan efter behov fremlægge forslag om 
at erstatte vægt med en anden, mere 
hensigtsmæssig nytteparameter.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2015 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.
Emissionsmålene for perioden efter 2020 
fastsættes på baggrund af de nye 
procedurer for måling af CO2-emissioner, 
der er nævnt i stk. 3. Disse nye procedurer 
fastlægges og gennemføres inden den 31. 
december 2014.

Or. en

Ændringsforslag 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.
Denne revision har til formål at fastsætte 
et mål mellem 100 g CO2/km og 
115 g CO2/km for tiden efter 2025 for de 
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gennemsnitlige emissioner fra bilparker 
med nye lette erhvervskøretøjer. På 
grundlag af denne revision, der ligeledes 
skal omfatte en konsekvensanalyse for 
bilindustrien og tilknyttede industrier, 
fremsætter Kommissionen om nødvendigt 
et forslag til ændring af denne forordning 
på en måde, der er omkostningseffektiv og 
ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt 
så upartisk som muligt, og som sikrer 
opfyldelsen af Unionens langsigtede mål 
vedrørende bekæmpelse af 
klimaændringer.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt allerede på et tidligt tidspunkt at fastsætte målværdier for at give industrien 
planlægningssikkerhed. Samtidig er det dog svært allerede i dag at kende den passende 
målværdi. Derfor er det hensigtsmæssigt at identificere en "korridor", inden for hvilken et 
mål kan fastsættes på et senere tidspunkt. I henhold til talrige undersøgelser og 
ekspertdrøftelser er mål mellem 100 g og 115 g CO2/km realistiske.

Ændringsforslag 78
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020
med det formål at nå målet på 90 g 
CO2/km inden 2025.

Or. fr
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Ændringsforslag 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Tidligst i 2017 reviderer Kommissionen de 
specifikke emissionsmål, betingelser og 
andre aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020, 
og ikke inden den nye testcyklus og 
prøvningsprocedurerne er fuldt ud 
defineret og gennemført, og de første 
resultater er blevet vurderet.

Or. en

Begrundelse

Datoen for forslag til mål efter 2020 ligger for tidligt, eftersom den nye testcyklus, herunder 
de relevante procedurer, ikke vil være fuldt vedtaget. Der skal endvidere tages højde for 
gennemførelsen og resultaterne af et sammenligningsprogram ved forslag til nye mål for 
perioden efter 2020, hvilket først vil være muligt i 2017. Nye mål for perioden efter 2020 bør 
foreslås på grundlag af WLTP og relevante procedurer. Desuden bør udbredelsen af 
elektriske køretøjer vurderes.

Ændringsforslag 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
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forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.
Disse mål skal være i overensstemmelse 
med Unionens langsigtede klimamål for 
2050 og rumme et ensartet 
ambitionsniveau for personbiler og lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 81
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b – led - 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- følgende afsnit 1a indsættes:
"For at sikre, at de faktiske emissioner 
afspejles på passende vis, og at de målte 
CO2-værdier er umiddelbart 
sammenlignelige, sørger Kommissionen 
for, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 715/2007, at de elementer i 
prøvningsproceduren, der har væsentlig 
indflydelse på de målte CO2-emissioner, 
er klart defineret, så det forhindres, at 
fabrikanterne udnytter testcyklussens 
fleksibilitet."

Or. en

Ændringsforslag 82
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b – led - 1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- følgende afsnit 1b indsættes:
"I forbindelse med kontrollen af, om CO2-
emissionerne fra seriekøretøjer 
overholder værdierne for den godkendte 
type, sikres det, at der indhentes værdier 
for aerodynamik og rullemodstand for det 
køretøj, for hvilket der udføres kontrol af 
produktionens overensstemmelse."

Or. en

Ændringsforslag 83
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b – led 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Andet afsnit udgår udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen, der præciserer, at innovative teknologier ikke længere skal godkendes fra 
datoen for den reviderede CO2-emissionsmålingsprocedures ikrafttræden, bør bibeholdes.

Ændringsforslag 84
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledende specifikke CO2-emissioner = Vejledende specifikke CO2-emissioner =
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147 + a × (M – M0) 120 + a × (M – M0)

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse viser, at det foreslåede mål på 147 g for 2020 ikke er 
tilstrækkelig ambitiøst, navnlig set i forhold til målet for personbiler. Et mere ambitiøst mål 
vil være teknologisk gennemførligt og økonomisk fordelagtigt for bilisterne.

Ændringsforslag 85
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 86
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 87
Corinne Lepage



PE506.129v01-00 52/58 AM\928481DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

For nye lette erhvervskøretøjer er værdien, der svarer til værdien på 95 g CO2/km for nye 
personbiler, 118 g CO2/km.

Ændringsforslag 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 89
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledende specifikke CO2-emissioner = Vejledende specifikke CO2-emissioner =
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147 + a × (M – M0) 135 + a × (M – M0)

Or. en

Begrundelse

Det forslåede mål på 147 g CO2/km fratager brugere af lette erhvervskøretøjer muligheden 
for at opnå mærkbare brændstoføkonomiske forbedringer. Et mål på 135 g CO2/km vil være 
mere brændstoføkonomisk og derved nedbringe transportomkostningerne for næsten alle 
virksomheder i Europa.

Ændringsforslag 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
litra:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 100 + a × (M –
M0)
hvor
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M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = *
(*svarende til en hældning på 100 %)"

Or. en

Ændringsforslag 92
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende:
"ca) Fra 2025:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
90 + a × (M - M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a= svarende til en hældning på 100 %."

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte langsigtede ambitiøse mål for bilindustrien.

Ændringsforslag 93
Chris Davies

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
litra:
"ca) Fra 2025:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
105 + a × (M – M0)
hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = svarende til en hældning på 100 %"

Or. en

Ændringsforslag 94
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
litra:

"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 85 + a × (M –
M0)
hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = 0,093"
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Or. en

Ændringsforslag 95
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
litra:
"ca) Fra 2025:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
95 + a × (M – M0)
hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = svarende til en hældning på 100 %"

Or. en

Ændringsforslag 96
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)
Direktiv 92/6/EØF
Artikel 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) Ændring af direktiv 92/6/EØF
Rådets direktiv 92/6/EØF1 ændres med 
virkning fra...* således:
a) Artikel 1 affattes således:
"I dette direktiv forstås ved 
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"motorkøretøj": ethvert motordrevent 
køretøj, der er omfattet af klasse M2, M3, 
N1, N2 eller N3, og som er bestemt til 
færdsel på vej, med mindst fire hjul og en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
på mere end 25 km/t.
Klasse M2, M3, N1, N2 og N3 defineres 
som anført i bilag II til direktiv 
70/156/EØF2."
b) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på, at 
motorkøretøjer af klasse N1 (klasse 2 og 
3), N2, M2 og M3 som omhandlet i artikel 
1 kun benyttes på vej, hvis der herpå er 
monteret en hastighedsbegrænsende 
anordning, hvis maksimumshastighed er 
indstillet til 100 km/t."
____________
* EUT: Indsæt venligst dato: et år efter 
denne forordnings ikrafttrædelsesdato.
1 EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27.
2 EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Landevejskøretøjers hastighed har stor indvirkning på deres brændstofforbrug og CO2-
emissioner. Uden hastighedsbegrænsning for lette erhvervskøretøjer er der et element af 
konkurrence med hensyn til tophastighed, som kan resultere i overdimensionerede 
drivaggregater og tilhørende ineffektivitet under langsommere driftsbetingelser. Dette 
ændringsforslag indfører klasse N1 i anvendelsesområdet for Rådets direktiv 92/6/EØF om 
montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af 
motorkøretøjer i Fællesskabet.

Ændringsforslag 97
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning konsolideres med den 
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forordning, som den er en ændring til, 
måneden efter dens ikrafttræden.

Or. fr


