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Ändringsförslag 12
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av 
den 11 maj 2011 om fastställande av 
utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon 
som ett led i unionens samordnade strategi 
för att minska koldioxidutsläppen från lätta 
fordon ska kommissionen, under 
förutsättning att det bekräftas att det är 
möjligt, genomföra en översyn av 
tillvägagångssätten för att uppnå målet på 
147 g CO2/km till 2020, inklusive 
formlerna i bilaga I och undantagen i 
artikel 11. Förslaget om ändring av 
förordningen bör vara så neutralt som 
möjligt, ur konkurrenshänseende och med 
tanke på social rättvisa och hållbarhet.

(1) Enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av 
den 11 maj 2011 om fastställande av 
utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon 
som ett led i unionens samordnade strategi 
för att minska koldioxidutsläppen från lätta 
fordon ska kommissionen, under 
förutsättning att det bekräftas att det är 
möjligt, genomföra en översyn av 
tillvägagångssätten för att uppnå målet på 
128 g CO2/km till 2020, inklusive 
formlerna i bilaga I och undantagen i 
artikel 11. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen bör ett mer ambitiöst mål på 
128 g CO2/km fastställas för 2020. Ett mål 
på 128 g CO2/km skulle dessutom vara i 
linje med den minskning på 27 procent 
som ska uppnås i fråga om 
koldioxidutsläpp från nya personbilar, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 443/2009 av 
den 23 april 2009 om utsläppsnormer för 
nya personbilar som del av gemenskapens 
samordnade strategi för att minska 
koldioxidutsläppen från lätta fordon1.
Förslaget om ändring av förordningen bör 
vara så neutralt som möjligt, ur 
konkurrenshänseende och med tanke på 
social rättvisa och hållbarhet.

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

Or. en

Motivering

Det mål som kommissionen föreslår för 2020 innebär en skärpning av målet för 2015 på 
16 procent för lätta nyttofordon. För personbilar innebär målet för 2020 en skärpning på 
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27 procent. Målet för lätta nyttofordon bör vara 128 g CO2/km så att ambitionsnivån är 
densamma oavsett fordonstyp.

Ändringsförslag 13
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Lätta nyttofordon är en av de 
snabbast växande källorna till 
växthusgasutsläpp från transporter.
Mellan 1995 och 2010 ökade dessa 
utsläpp med 26 procent och utgör nu 
8 procent av utsläppen från 
transportsektorn. Det behövs ett 
ytterligare mål på 
85 g CO2/km för 2025 för att fastställa ett 
förutsägbart regelverk för 
fordonstillverkarna inom ramen för 
nödvändiga fortsatta förbättringar av 
bränsleeffektiviteten för perioden efter 
2020, i enlighet med unionens klimatmål 
om utfasning av fossila bränslen inom 
transportsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 14
Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Förordning (EU) nr 510/2011 
fastställer standarder för koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon. Eftersom det 
finns en direkt koppling mellan 
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning 
har denna förordning stora konsekvenser 
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för användare av lätta nyttofordon, vilka 
ofta är små företag och fordonsparker.
Med tanke på bördan med ökade 
bränslekostnader har de standarder som 
fastställs i den förordningen också till 
syfte att på ett kostnadseffektivt sätt 
minska bränsleförbrukningen och 
bränslekostnaderna för ägare av lätta 
nyttofordon.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att sträva efter att minska koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen.
Eftersom bränsle är en allt viktigare utgift för företagen, vanligtvis en tredjedel av ägar- och 
driftskostnaderna, vore det lämpligt att denna förordning på ett kostnadseffektivt sätt strävade 
efter att minska bränsleförbrukningen.

Ändringsförslag 15
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 
147 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 
128 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.

Or. en

Motivering

Det mål som kommissionen föreslår för 2020 innebär en skärpning av målet för 2015 på 



PE506.129v01-00 6/58 AM\928481SV.doc

SV

16 procent för lätta nyttofordon. För personbilar innebär målet för 2020 en skärpning på 
27 procent. Målet för lätta nyttofordon bör vara 128 g CO2/km så att ambitionsnivån är
densamma oavsett fordonstyp.

Ändringsförslag 16
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 147 
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 för 2020 
bör koldioxidutsläppen 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 genomförts av kommissionen har 
dock visat att de provningsförfaranden 
som används för att mäta 
koldioxidutsläppen enligt den 
förordningen inte har förhindrat ett ökat 
utnyttjande av flexibilitetsmöjligheterna 
från tillverkarnas sida, vilket har 
resulterat i påstådda 
koldioxidutsläppsminskningar som inte 
kan hänföras till tekniska förbättringar 
och som inte kan uppnås vid faktisk 
körning i trafik. Förordning (EG) 
nr 715/2007 bör därför snarast möjligt ses 
över, så att man kan säkerställa att 
provningsförfarandena ger en korrekt 
bild av fordonens faktiska 
koldioxidutsläpp. Översynen bör bland 
annat ta upp de flexibilitetsmöjligheter 
som härrör från tillämpning av 
standardiserade lastningsbestämmelser 
och en övre gräns för intertiella värden.
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Or. en

Ändringsförslag 17
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 147 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 147 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 genomförts av kommissionen har 
dock visat att de provningsförfaranden 
som används för att mäta 
koldioxidutsläppen enligt den 
förordningen inte har förhindrat ett ökat 
utnyttjande av flexibilitetsmöjligheterna 
från tillverkarnas sida, vilket har 
resulterat i påstådda 
koldioxidutsläppsminskningar som inte 
kan hänföras till tekniska förbättringar 
och som inte kan uppnås vid faktisk 
körning i trafik. Förordning (EG) nr 
715/2007 och den nya europeiska 
körcykeln (NEDC) bör därför omgående 
ändras, senast vid utgången av 2014, för 
att säkerställa att provningsförfarandena 
ger en korrekt bild av de faktiska 
utsläppen vid körning i trafik. Nästa steg 
bör bli att integrera WLTP (World Light 
Duty Test Procedure), som just nu håller 
på att utvecklas inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, i 
unionslagstiftningen så snart som möjligt 
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efter det att detta förfarande blivit klart.
Kommissionen bör dock överväga om 
WLTP måste kompletteras med ytterligare 
bestämmelser när det integreras i 
unionslagstiftningen för att säkerställa att 
provningsförfarandena ger en korrekt 
bild av de faktiska utsläppen vid körning i 
trafik.

Or. de

Motivering

Användarna ska kunna lita på de förbrukningssiffror som anges. Den nuvarande 
provningscykeln erbjuder stor flexibilitet, men den motsvarar inte verkligheten. WLTP 
kommer att medföra förbättringar, men det kommer att dröja ännu ett tag innan förfarandet 
är klart. NEDC bör därför ändras innan WLTP införs. Dessutom bör man överväga hur 
WLTP ska kombineras med EU-lagstiftningen eftersom en global cykel inte fullt ut kan 
återspegla den situation som råder i EU.

Ändringsförslag 18
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De flesta industrisektorer i EU har 
arbetat hårt för att minska 
koldioxidutsläppen och öka effektiviteten.
Även tillverkare av lätta nyttofordon 
måste bli effektivare, så att de ambitiösa 
europeiska klimatmålen kan uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 19
Sabine Wils

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

(2b) Mer ambitiösa mål för att minska 
koldioxidutsläppen skulle vara 
genomförbart, men tillverkarna behöver 
få vägledning av lagstiftningen för att 
kunna investera i miljövänlig och 
bränslesnål teknik utan att behöva 
acceptera konkurrensnackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 20
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 147 g CO2/km
till 2020.

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 128 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 128 g CO2/km
till 2020.

Or. en

Motivering

Det mål som kommissionen föreslår för 2020 innebär en skärpning av målet för 2015 på 
16 procent för lätta nyttofordon. För personbilar innebär målet för 2020 en skärpning på 
27 procent. Målet för lätta nyttofordon bör vara 128 g CO2/km så att ambitionsnivån är 
densamma oavsett fordonstyp.
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Ändringsförslag 21
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 147 g CO2/km 
till 2020.

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. Teknisk 
analys visar att ett striktare mål skulle 
vara tekniskt genomförbart och 
kostnadseffektivt. Målet för 2020 bör 
därför sättas till 110 g CO2/km.

Or. en

Motivering

När förordningen antogs uppskattades kostnaden för att nå målet på 147 g CO2/km till 2 000–
8 800 euro. I den undersökning från 2012 som underbygger kommissionens 
konsekvensbedömning för översynsförslaget uppskattas dock merkostnaden för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km att bli endast omkring 450 euro. I en TNO-undersökning från 2012 
visades att ett mål på 110 g CO2/km för lätta lastbilar är tekniskt möjligt och att 
merkostnaden skulle vara återbetald på mindre än fyra år.

Ändringsförslag 22
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes (3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
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för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 147 g CO2/km 
till 2020.

för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen är ett mer ambitiöst mål för 
2020 både genomförbart och 
kostnadseffektivt.

Or. en

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning visade att målet på 147 g CO2/km för 2020 inte är 
tillräckligt ambitiöst, särskilt inte om man jämför det med målet för personbilar. Ett mer 
ambitiöst mål skulle vara tekniskt genomförbart och kostnadsbesparande för förarna.

Ändringsförslag 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 147 g CO2/km 
till 2020.

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. Ett 
striktare mål är både genomförbart och 
kostnadseffektivt. Målet för 2020 bör 
därför sättas till 128 g CO2/km.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 147 g CO2/km 
till 2020.

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. Till 
följd av detta bör målen för 2020 ändras 
till 135 g CO2/km, enligt kommissionens 
förslag från 2009.

Or. en

Motivering

I 2009/0173(COD) föreslog kommissionen ett mål på 135 g CO2/km för nya lätta nyttofordon.
Med tanke på de framsteg som sedan dess gjorts inom motorutvecklingen är det tydligt att 
detta är ett fullt rimligt mål och att uppnåendet av det kommer att minska kostnaderna för i 
stort sett alla kommersiella användare i Europa.

Ändringsförslag 25
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
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minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 147 g CO2/km 
till 2020.

minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. Ett 
striktare mål motsvarande det som 
fastställs i förordning (EG) nr 443/2009 
är genomförbart och skulle vara mer 
kostnadseffektivt. Målet för 2020 bör 
därför ändras till 118 g CO2/km.

Or. fr

Motivering

118 g CO2/km för lätta nyttofordon motsvarar 95 g CO2/km för nya personbilar.

Ändringsförslag 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. 
Följaktligen kan man bekräfta att det är 
möjligt att uppnå målet på 147 g CO2/km 
till 2020.

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i analyser 
som genomfördes innan förordning (EU) nr 
510/2011 trädde i kraft. Dessutom har 
avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
från nya lätta nyttofordon minskat. Ett 
striktare mål är både genomförbart och 
kostnadseffektivt. Målet för 2020 bör 
därför sättas till 125 g CO2/km.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Fordonsindustrin arbetar i långa 
planeringscykler och bör i tillräckligt god 
tid informeras om framtida mål.
Införandet av ett mål på 95 g/km för 2025 
i förordning (EU) nr 510/2011 ger 
planeringssäkerhet och säkerställer att 
arbetet med att förbättra 
bränsleeffektiviteten hos nya lätta 
nyttofordon fortsätter efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 28
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3 a) I ljuset av de höga kostnaderna för 
forskning och utveckling samt 
enhetsproduktionskostnader för de första 
generationerna fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp vore det lämpligt att 
påskynda och underlätta arbetet med att 
introducera dem på unionsmarknaden 
under de första stadierna av deras 
saluföring genom att räkna elfordon och 
vätgasdrivna fordon som fordon med 
nollutsläpp fram till 2025. Användningen 
av vissa alternativa bränslen ger 
avsevärda koldioxidminskningar i ett 
livscykelperspektiv, men samtidigt har det 
konstaterats att de koldioxidutsläpp som 
uppkommer från produktionen av dessa 
alternativa bränslen kan vara högre än 
dem från konventionella bränslen.
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Kommissionen bör därför för perioden 
efter 2025 införa mått som tar hänsyn till 
växthusgasutsläpp i tidigare led.

Or. en

Ändringsförslag 29
Martin Callanan

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 lätta nyttofordon 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 700 registreringar av 
nya lätta nyttofordon per år från de 
specifika utsläppsmålen och från avgifterna 
för extra utsläpp.

Or. en

Motivering

Genom att höja minimiundantaget för de minsta tillverkarna som registrerar färre än 
700 fordon per år (0,1 procent av EU-försäljningen och ett ännu lägre antal körda 
kilometrar) kommer de administrativa bördorna för de aktuella småföretagen att minska med 
så mycket som 25 000 euro fram till 2020, utan att de miljöfördelar som uppstår genom att de 
förblir inom ramen för förordningen undergrävs.

Ändringsförslag 30
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det bör noteras att de ökande 
bränslekostnaderna håller på att bli ett 
stort problem för företagen inom unionen 
och att unionen importerar största delen 
av den olja som används inom 
transportsektorn. En lägre 
bränsleförbrukning skulle hjälpa såväl 
företagen som unionen genom att minska
oljeberoendet.

Or. en

Ändringsförslag 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I linje med flaggskeppsinitiativet om 
ett resurseffektivt Europa och för att 
fortsätta att uppmuntra till en ytterligare 
minskning av koldioxidutsläppen från 
lätta nyttofordon skulle ett stabilt mål på 
105 g CO2/km för 2025 säkerställa att 
arbetet med att förbättra 
bränsleeffektiviteten hos nya lätta 
nyttofordon fortsätter efter 2020. 

Or. en

Motivering

Ett långsiktigt mål för 2025 kommer att ge tillverkarna långsiktig planeringssäkerhet.

Ändringsförslag 32
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) 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.

(6) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning kan ändras efter 
2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske och deras 
konsekvenser för 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. EU:s 
långsiktiga minskningsmål är beroende 
av att det ingås ett internationellt avtal om 
minskning av växthusgasutsläpp.

Or. pl

Ändringsförslag 33
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) 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.

(6) 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. Vid 
bedömningen av hur snabbt minskningen 
sker bör innovativ teknik och teknikpaket 
beaktas. Det är därför önskvärt att dessa 
aspekter ses över, att kommissionen 
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sammanställer en rapport och, om det är 
lämpligt, att förslag utarbetas för perioden 
efter 2020.

Or. pt

Ändringsförslag 34
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) 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.

(6) 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.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Tadeusz Cymañski

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 

(6) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 
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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.

2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av kostnaderna för 
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. pl

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

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den europeiska ekonomin kommer 
att fortsätta att ställas inför allvarliga 
risker som hänger samman med 
energipriserna. Med tanke på att 
tillverkarna behöver långa tidsramar för 
sitt forsknings- och utvecklingsarbete vore 
det lämpligt att i denna förordning 
fastställa ett mål för perioden efter 2025.
Genom att fastställa ett mål på 100 g 
CO2/km för 2025 skulle man säkerställa 
att arbetet med att förbättra 
bränsleeffektiviteten hos nya lätta 
nyttofordon fortsätter efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 37
Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att stimulera konkurrenskraften 
inom den europeiska fordonsindustrin bör 
man satsa på incitament som 
tillgodoräkning av miljöinnovationer och 
beviljande av superkrediter.
Kommissionen bör varje år beräkna i 
vilken utsträckning den allmänna 
tillämpningen av superkrediter försvagar 
uppnåendet av målet och om denna 
försvagning överskrider 2 gram bör 
multiplikatorerna för superkrediter 
återställas till 1.

Or. en

Motivering

Med tanke på de höga kostnader för forskning och utveckling, råmaterial och produktion som 
är förknippade med utvecklandet av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp behövs det 
ytterligare incitament för att uppmuntra tillverkare att börja tillverka fordon med mycket låga 
utsläpp tidigare än de annars hade gjort. Superkrediter är ett sätt att uppnå detta men 
riskerar även att undergräva målen. En kumulativ försvagning av målet för 2020 måste 
undvikas så att krediternas övergripande miljöinverkan tryggas.

Ändringsförslag 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den europeiska ekonomin kommer 
att fortsätta att ställas inför allvarliga 
risker som hänger samman med 
energipriserna. Med tanke på att 
tillverkarna behöver långa tidsramar för 
sitt forsknings- och utvecklingsarbete vore 
det lämpligt att i denna förordning 
fastställa ett mål för perioden efter 2025.
Genom att fastställa ett minimimål på 
100 g CO2/km för 2025 skulle man 
säkerställa att arbetet med att förbättra 
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bränsleeffektiviteten hos nya lätta 
nyttofordon fortsätter efter 2020.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kommissionen har bedömt
tillgängligheten till uppgifter om markyta 
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 bör vara vikt.

(9) Kommissionen bör fortsätta att 
bedöma tillgängligheten till uppgifter om 
andra nyttoparametrar än vikt och 
möjligheten att använda dem som 
nyttoparameter i formlerna i bilaga I.

Or. de

Motivering

Användning av andra nyttoparametrar än vikt skulle gå emot trenden att fordonen blir allt 
tyngre och uppmuntra tillverkningen av lättare modeller, för vilket det i nuläget saknas 
incitament.

Ändringsförslag 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 

(10) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 



PE506.129v01-00 22/58 AM\928481SV.doc

SV

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.

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. Provningscykeln bör dock 
integreras i unionslagstiftningen så snart 
som möjligt efter det att det är klar.
Kommissionen bör dessutom överväga om 
WLTP måste kompletteras med ytterligare 
bestämmelser när förfarandet integreras i 
unionslagstiftningen för att säkerställa att 
provningsförfarandet ger en korrekt bild 
av de faktiska utsläppen från körning i 
trafik. När provningsförfarandena ändras, 
bör gränserna i bilaga I ändras så att man 
får jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Or. de

Motivering

Användarna ska kunna lita på de förbrukningssiffror som anges. Den nuvarande 
provningscykeln erbjuder stor flexibilitet, men den motsvarar inte verkligheten. WLTP 
kommer att medföra förbättringar, men det kommer att dröja ännu ett tag innan förfarandet 
är klart. Dessutom bör man överväga hur WLTP ska kombineras med EU-lagstiftningen 
eftersom en global cykel inte fullt ut kan återspegla den situation som råder i EU.

Ändringsförslag 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 

(10) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
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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.

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 att den 
befintliga provningscykeln inte ger en 
tillräckligt korrekt bild av personbilarnas 
och de lätta nyttofordonens faktiska 
utsläpp under körning, är det viktigt att 
snabbt utveckla en förbättrad 
provningscykel. När de nuvarande 
provningsförfarandena i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009, som 
fastställer utsläppsgränser för 2020 
uppmätta i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och bilaga XII till
förordning (EG) nr 692/2008, ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Or. en

Ändringsförslag 42
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) 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 

(10) 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. I bilaga I till förordning 
(EG) nr 443/2009 fastställs utsläppsgränser 
för 2020 uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och bilaga 
XII till förordning (EG) nr 692/2008. När 
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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.

provningsförfarandena ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser. De ändrade 
provningsförfarandena bör införas senast 
den 1 januari 2016.

Or. fr

Motivering

De aktuella provningsförfarandena ger inte en korrekt bild av fordonens verkliga 
koldioxidutsläpp. Det bör därför fastställas ett datum för införandet av de nya 
provningsförfarandena.

Ändringsförslag 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Den nya europeiska körcykeln 
(NEDC) kommer 2014 att ersättas av en 
ny provningscykel, WLTP. För att se till 
att förordning (EU) nr 510/2011 ger de 
förväntade utsläppsminskningarna bör 
provningscykeln från och med 2016 
ändras till WLTP. När WLTP år 2016 
börjar tillämpas inom ramen för denna 
förordning, bör gränserna i bilaga I 
ändras så att man får jämförbara nivåer 
mellan de olika provningsförfarandena.

Or. en

Motivering

En ny provningscykel, WLTP, bör antas från och med 2016 och ersätta den nuvarande, 
NEDC.
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Ändringsförslag 44
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Vägfordonens hastighet påverkar i 
hög grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta 
nyttofordon kan dessutom en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om 
topphastighet resultera i 
överdimensionerade framdrivningssystem 
och därmed ineffektivitet vid 
långsammare driftförhållanden. Man bör 
därför utvidga tillämpningsområdet för 
rådets direktiv 92/6/EEG av 
den 10 februari 1992 om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, i syfte 
att inkludera de lätta nyttofordon som 
omfattas av den här förordningen.
_______________
1 EGT L 57, 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Ändringsförslag 45
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 

2. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2020 målet för 
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koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya 
lätta nyttofordon som registreras i unionen 
till 110 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser.”

Or. en

Ändringsförslag 46
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 120 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) nr 
715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. en

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning visade att målet på 147 g CO2/km för 2020 inte är 
tillräckligt ambitiöst, särskilt inte om man jämför det med målet för personbilar. Ett mer 
ambitiöst mål skulle vara tekniskt genomförbart och kostnadsbesparande för förarna.

Ändringsförslag 47
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 128 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. en

Motivering

Det mål som kommissionen föreslår för 2020 innebär en skärpning av målet för 2015 på 
16 procent för lätta nyttofordon. För personbilar innebär målet för 2020 en skärpning på 
27 procent. Målet för lätta nyttofordon bör vara 128 g CO2/km så att ambitionsnivån är 
densamma oavsett fordonstyp.

Ändringsförslag 48
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g 
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.

2. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2020 målet för 
genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya 
lätta nyttofordon som registreras i unionen 
till 118 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.

Or. fr

Motivering

118 g CO2/km för lätta nyttofordon motsvarar 95 g CO2/km för nya personbilar.
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Ändringsförslag 49
Salvatore Tatarella, Boguslaw Sonik

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g 
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) nr 
715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g 
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) nr 
715/2007, bilagorna III och XII till 
förordning (EG) nr 692/2008, Unece R83-
06 och Unece R101 i förekommande fall 
den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Motivering

Den nuvarande versionen av förordningen Euro 6 om utsläppsminskningar (NEDC/ECE R83 
och ECE R101) bör uppdateras för att garantera att de mål som nu fastställs blir lika strikta, 
oavsett planerade ändringar av förfarandena och själva cykeln.

Ändringsförslag 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 128 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) nr 
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nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. en

Ändringsförslag 51
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 135 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) nr 
715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. en

Motivering

I 2009/0173(COD) föreslog kommissionen ett mål på 135 g CO2/km för nya lätta nyttofordon.
Med tanke på de framsteg som sedan dess gjorts inom motorutvecklingen är det tydligt att 
detta är ett fullt rimligt mål och att uppnåendet av det kommer att minska kostnaderna för i 
stort sett alla kommersiella användare i Europa.

Ändringsförslag 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 147 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

2. Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
som registreras i unionen till 125 g
CO2/km, uppmätt enligt förordning (EG) nr 
715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

Or. en

Ändringsförslag 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2025 ett minimimål på 100 
g CO2/km för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon, uppmätt i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en

Ändringsförslag 54
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2025 ett mål på 85 g 
CO2/km för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon, uppmätt i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en

Ändringsförslag 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2025 ett mål på 
105 g CO2/km för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon, uppmätt i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en

Motivering

Ett långsiktigt mål för 2025 kommer att ge tillverkarna långsiktig planeringssäkerhet.
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Ändringsförslag 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2025 ett mål på 100 g 
CO2/km för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon, uppmätt i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en

Ändringsförslag 57
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2025 ett mål på 95 g 
CO2/km för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon, uppmätt i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008.”

Or. en
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Motivering

Fordonsindustrin arbetar med långa planeringscykler och bör i god tid informeras om 
framtida mål. Införandet av ett mål på 95 g/km för 2025 i denna förordning ger 
planeringssäkerhet och säkerställer att arbetet med att förbättra bränsleeffektiviteten hos nya 
lätta lastbilar fortsätter efter 2020.

Ändringsförslag 58
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2025 ett mål på 90 g 
CO2/km för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon som registreras i unionen, 
uppmätt enligt förordning (EG) nr 
715/2007 och dess genomförandeåtgärder 
och bilaga XII till förordning (EG) nr 
692/2008.”

Or. fr

Motivering

Det måste fastställas ett långsiktigt mål för fordonsindustrin för att ge den möjlighet att blicka 
framåt.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Från och med 2025 föreskriver 
denna förordning ett mål på 100–
115 g CO2/km för de genomsnittliga 
utsläppen från nya lätta nyttofordon, i 
enlighet med vad som anges i 
artikel 13.1.”

Or. de

Motivering

Det är viktigt att i ett tidigt skede fastställa mål så att branschen får planeringssäkerhet.
Samtidigt är det svårt att redan i dag veta bestämt vilka mål som är lämpliga. Av denna 
anledning vore det lämpligt att ange en spännvidd inom vilken ett mål kan fastställas vid en 
senare tidpunkt. Enligt ett flertal studier och experter vore mål på mellan 100 g och 115 g 
CO2/km realistiskt.

Ändringsförslag 60
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 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 lätta nyttofordon i EU under 
föregående kalenderår.”

4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 10.1 
a och 10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 700 registreringar av 
nya lätta nyttofordon i EU under 
föregående kalenderår.”

Or. en

Motivering

Genom att höja minimiundantaget för de minsta tillverkarna som registrerar färre än 
700 fordon per år (0,1 procent av EU-försäljningen och ett ännu lägre antal körda 
kilometrar) kommer de administrativa bördorna för de aktuella småföretagen att minska med 



AM\928481SV.doc 35/58 PE506.129v01-00

SV

så mycket som 25 000 euro fram till 2020, utan att de miljöfördelar som uppstår genom att de 
förblir inom ramen för förordningen undergrävs.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 5 ska följande punkt läggas 
till:
”Superkrediterna löper ut den 
1 januari 2018.”

Or. de

Motivering

Superkreditinstrumentet infördes under en tidsbegränsad period för att påskynda och 
underlätta införandet av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp. En förlängning skulle gå 
emot idén om en tidsbegränsning och skulle dessutom försvaga det övergripande målet.

Ändringsförslag 62
Salvatore Tatarella, Bogus³aw Sonik, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 g 
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CO2/km eller 50 % av det värde som ges i 
dess specifika utsläppsmål räknas som
– 3,5 lätta nyttofordon 2014,
– 3,5 lätta nyttofordon 2015,
– 2,5 lätta nyttofordon 2016,
2 lätta nyttofordon från och med 2017.”

Or. en

Motivering

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).

Ändringsförslag 63
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska utgå.

Or. en
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Motivering

Superkrediter försvagar tillverkarnas specifika utsläppsmål genom att ge utsläppsrätter för 
försäljning av fordon som släpper ut mindre än 50 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 koldioxidutsläppen och undergräver 
miljöintegriteten.

Ändringsförslag 64
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som
– 1 lätt nyttofordon från och med 2014.”

Or. en

Motivering

Superkrediter försvagar striktheten i denna förordning. Dessutom behöver inte lätta eldrivna 
lastbilar uppfylla de mål för 2020 som diskuteras för lätta nyttofordon för 2017 och 2020.
Superkrediterna bör därför tas bort från denna förordning.

Ändringsförslag 65
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
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Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
1. Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som
– 3,5 lätta nyttofordon 2014,
– 3,5 lätta nyttofordon 2015,
– 2,5 lätta nyttofordon 2016,
– 1,5 lätta nyttofordon 2017,
– 1 lätt nyttofordon från och med 2018.”
Så länge som superkreditsystemet 
tillämpas får det maximala antalet nya 
lätta nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 50g 
CO2/km som beaktas vid tillämpningen 
av de multiplikatorer som anges i första 
stycket inte överskrida 25 000 lätta 
nyttofordon per tillverkare.
2. Kommissionen ska senast den 
28 februari varje år från och med det år 
då denna förordning träder i kraft 
beräkna med avseende på de föregående 
kalenderåren om den totala summan av 
superkrediterna påverkar det mål som 
fastställts i artikel 1. Om det målet 
försvagas med mer än 2 g CO2/km ska de 
multiplikatorer som anges i artikel 5 och i 
punkt 1 i denna artikel återställas till 1 
lätt nyttofordon för det året.”

Or. en

Motivering

Med tanke på de höga kostnader för forskning och utveckling, råmaterial och produktion som 
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är förknippade med utvecklandet av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp behövs det 
ytterligare incitament för att uppmuntra tillverkare att börja tillverka fordon med mycket låga 
utsläpp tidigare än de annars hade gjort. Superkrediter är ett sätt att uppnå detta men 
riskerar även att undergräva målet för 2020. En kumulativ försvagning av målet för 2020 
måste undvikas så att krediternas övergripande miljöinverkan tryggas.

Ändringsförslag 66
Cristian Silviu Buºoi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 g 
CO2/km eller 50 % av det värde som ges i 
dess specifika utsläppsmål räknas som
– 3,5 lätta nyttofordon 2014,
– 3,5 lätta nyttofordon 2015,
– 2,5 lätta nyttofordon 2016,
– 2 lätta nyttofordon från och med
2017.”

Or. en

Motivering

Superkrediter är ett effektivt instrument till stöd för tekniken för minskade koldioxidutsläpp.
Marknadssituationen är dock osäker i nuläget, så det behövs flexibilitet.

Ändringsförslag 67
Chris Davies
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordning
Från och med den 1 januari 2014 och 
varje efterföljande kalenderår ska varje 
tillverkare av lätta nyttofordon utrusta de 
lätta nyttofordon som tillverkaren 
tillverkar med hastighetsbegränsande 
anordningar med en topphastighet på 
120 km/h.”

Or. en

Motivering

Hastighetsbegränsande anordningar är ett mycket kostnadseffektivt sätt att minska 
bränsleförbrukningen och skulle göra det möjligt för tillverkarna att uppfylla 
minskningsmålen i denna förordning till en mycket lägre kostnad.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a

Hastighetsbegränsare
Hastighetsbegränsare ska införas senast 
2015 för att begränsa topphastigheten till 
100 km/h för nytillverkade lätta 
nyttofordon i kategori N1.”
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Or. en

Ändringsförslag 69
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a

Hastighetsbegränsare
Från och med den 1 januari 2015 ska 
topphastigheten för nya N1-fordon 
begränsas till 90 km/h genom att de 
obligatoriskt utrustas med 
hastighetsbegränsare.”

Or. en

Motivering

Alla godsfordon i EU har hastighetsbegränsning. Att undanta lätta lastbilar från kraven på 
hastighetsbegränsning skulle snedvrida konkurrensen mellan lätta och tunga lastbilar, vilket 
skulle leda till sociala orättvisor samt extra utsläpp och farliga vägar.

Ändringsförslag 70
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 8 ska följande punkt införas:
”4a. Om en medlemsstat efter en kontroll 
av produktionens överensstämmelse, i 
enlighet med artikel 12.3 i 
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direktiv 2007/46/EG, fastställer att 
koldioxidutsläppen för ett 
produktionsfordon avviker väsentligt från 
typgodkännandet ska denna avvikelse 
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 
fastställts ska justeras i enlighet med detta 
vid beräkningen av de genomsnittliga 
specifika utsläppen av koldioxid 
påföljande kalenderår.”

Or. en

Ändringsförslag 71
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 12 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 12.1 ska 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. Det 
sammanlagda bidraget från sådan teknik 
till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
3 g CO2/km.”

Or. fr

Ändringsförslag 72
Salvatore Tatarella, Bogus³aw Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 12 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 12.1 ska ersättas med 
följande:
”1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till 
minskningar av koldioxidutsläppen som 
gjorts med hjälp av innovativ teknik 
eller en kombination av innovativa 
tekniker (”innovativa teknikpaket”). Det 
sammanlagda bidraget från sådan 
teknik till minskningen av en 
tillverkares specifika utsläppsmål får 
vara högst 7 g CO2/km.”

Or. en

Ändringsförslag 73
Salvatore Tatarella, Bogus³aw Sonik

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3 b) I artikel 12.2 ska inledningen 
ersättas med följande:
”Kommissionen ska anta närmare 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av sådan innovativ teknik 
eller det innovativa teknikpaketet senast 
den 31 december 2013. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som 
avses i artikel 14.2 i denna förordning.
Dessa närmare bestämmelser ska vara 
förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) 
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nr 443/2009 och grundas på följande 
kriterier för innovativ teknik:”

Or. en

Ändringsförslag 74
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.

Senast den 1 januari 2015 ska 
kommissionen ha slutfört en översyn av 
det mål som fastställs i artikel 1.3 i syfte 
att fastställa

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 105 g CO2/km till 
2025, under förutsättning att 
genomförbarheten bekräftas på grundval 
av resultaten från en uppdaterad 
konsekvensanalys,
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, vilken inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och användarna av lätta 
nyttofordon, ska kommissionen lägga 
fram ett förslag om ändring av denna 
förordning i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet på ett sätt som är 
så neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.
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Or. en

Motivering

Ett långsiktigt mål för 2025 kommer att ge tillverkarna långsiktig planeringssäkerhet.

Ändringsförslag 75
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.

Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha genomfört en utförlig 
studie av målet på 85 g CO2/km för 2025, 
inbegripet de specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa
huruvida målet visar sig lämpligt eller om 
ett lägre mål är motiverat med hänsyn till 
användningen av tekniker med låga 
utsläpp och deras spridning eller 
förändringar av de klimatpolitiska målen.
Som en del av denna studie ska 
kommissionen rapportera om 
nyttoparametern för att skilja mellan de 
specifika utsläppsmålen och får, vid 
behov, lägga fram förslag om att ersätta 
vikten med en annan, lämpligare, 
nyttoparameter.

Or. en

Ändringsförslag 76
Claudiu Ciprian Tãnãsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.

Senast 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 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.
Utsläppsmålen för perioden efter 2020 ska 
fastställas med hänsyn till de nya 
förfaranden för mätning av 
koldioxidutsläpp som avses i punkt 3.
Dessa nya förfaranden ska definieras och 
genomföras senast den 31 december 2014.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020. Syftet 
med denna översyn är att fastställa ett mål 
för perioden efter 2025 för de 
genomsnittliga utsläppen från nya lätta 
nyttofordon, vilket bör ligga på mellan 
100 g CO2/km och 115 g CO2/km. På 
grundval av denna översyn, som även ska 
omfatta en övergripande 
konsekvensbedömning av eventuella 
konsekvenser för fordonsindustrin och de 
företag som är anknutna till den, ska 
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kommissionen, om så är lämpligt, 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 i ett tidigt skede fastställa mål, så att branschen får planeringssäkerhet.
Samtidigt är det svårt att redan i dag veta bestämt vilka mål som är lämpliga. Av denna 
anledning vore det lämpligt att ange en spännvidd inom vilken ett mål kan fastställas vid en 
senare tidpunkt. Enligt ett flertal studier och experter vore mål på mellan 100 g och 115 g 
CO2/km realistiskt.

Ändringsförslag 78
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020, i syfte 
att uppnå målet på 90 g CO2/km för 2025.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Salvatore Tatarella, Bogus³aw Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020 och 
inte förrän den nya provningscykeln och 
de nya provningsförfarandena fullt ut har 
fastställts och genomförts och de första 
resultaten har undersökts.

Or. en

Motivering

Datumet för att lägga fram förslag för perioden efter 2020 tycks alltför tidigt, eftersom man 
ännu inte kommer att ha kommit överens fullt ut om den nya provningscykeln, inklusive 
relevanta förfaranden. Genomförandet och resultaten i överensstämmelse med detta måste 
också beaktas när nya mål för perioden efter 2020 läggs fram, vilket inte kommer att vara 
möjligt före 2017. Nya mål för perioden efter 2020 bör läggas fram på grundval av WLTP 
och relevanta förfaranden. Elfordonens spridning på marknaden måste också utvärderas och 
beaktas.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 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 lätta 

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 lätta 
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nyttofordon för perioden efter 2020. nyttofordon för perioden efter 2020. Dessa 
mål ska vara förenliga med unionens 
långsiktiga klimatmål för 2050 och ska 
innebära att samma ambitionsnivå gäller 
för personbilar och lätta nyttofordon.

Or. en

Ändringsförslag 81
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b – strecksats - 1a (ny)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande stycke 1a ska införas:
”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 strikt definierade, 
så att man kan förhindra att tillverkarna 
använder sig av flexibilitetsmöjligheterna 
under provningscykeln.”

Or. en

Ändringsförslag 82
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b – strecksats - 1b (ny)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande stycke 1b ska införas:
”För att verifiera att koldioxidutsläppen 
från fordon ur produktionsserien 
överensstämmer med värdena för den 
godkända typen ska det säkerställas att 
värdena för det aerodynamiska 
motståndet och rullmotståndet erhålls 
från det fordon vars 
produktionsöverensstämmelse verifieras.”

Or. en

Ändringsförslag 83
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b – strecksats 1
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Andra stycket ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Den bestämmelse bör kvarstå som klargör att från och med den dag då det reviderade 
förfarandet för att mäta koldioxidutsläpp börjar tillämpas ska innovativ teknik inte längre 
godkännas.

Ändringsförslag 84
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel



AM\928481SV.doc 51/58 PE506.129v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning visade att målet på 147 g CO2/km för 2020 inte är 
tillräckligt ambitiöst, särskilt inte om man jämför det med målet för personbilar. Ett mer 
ambitiöst mål skulle vara tekniskt genomförbart och kostnadsbesparande för förarna.

Ändringsförslag 85
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011 
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det mål som kommissionen föreslår för 2020 innebär en skärpning av målet för 2015 på 
16 procent för lätta nyttofordon. För personbilar innebär målet för 2020 en skärpning på 
27 procent. Målet för lätta nyttofordon bör vara 128 g CO2/km så att ambitionsnivån är 
densamma oavsett fordonstyp.

Ändringsförslag 87
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

95 g CO2/km för nya personbilar motsvarar 118 g CO2/km för nya lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 89
Chris Davies
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det föreslagna målet på 147 g CO2/km ger inte användarna av lätta lastbilar någon större 
förbättring av bränsleekonomin. Ett mål på 135 g CO2/km skulle vara mer bränsleeffektivt 
och skulle därmed minska transportkostnaderna för nästan varje företag i Europa.

Ändringsförslag 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led c – formel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 100 + a × (M 
– M0)
Där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M 0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = *
(* motsvarar 100 procent lutning)”

Or. en

Ändringsförslag 92
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
90 + a × (M – M0)
Där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = motsvarar 100 procent lutning”

Or. fr
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Motivering

Det är viktigt att fastställa ambitiösa långsiktiga mål för fordonsindustrin.

Ändringsförslag 93
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
105 + a × (M – M0)
Där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = motsvarar 100 procent lutning”

Or. en

Ändringsförslag 94
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:

”ca) Från och med 2025:
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Specifika koldioxidutsläpp = 85 + a × (M 
– M0)
Där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M 0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = 0.093”

Or. en

Ändringsförslag 95
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
95 + a × (M – M0)
Där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = motsvarar 100 procent lutning”

Or. en

Ändringsförslag 96
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 92/6/EEG
Artiklarna 1 och 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Ändring av direktiv 92/6/EEG
Rådets direktiv 92/6/EEG1 ska ändras på 
följande sätt från och med ...*:
a) Artikel 1 ska ersättas med följande:
”I detta direktiv avses med motorfordon 
sådana motordrivna fordon som tillhör 
någon av kategorierna M2, M3, N1, N2 
eller N3, är avsedda att användas på väg, 
har minst fyra hjul och är konstruerade 
för en högsta hastighet som överstiger 
25 km/h.
Med kategorierna M2, M3, N1, N2 och 
N3 avses de kategorier som anges i bilaga 
II till direktiv 70/156/EEG2.”
b) I artikel 2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
de motorfordon i kategorierna N1 (klass 2 
och 3), N2, M2 och M3 som avses i 
artikel 1 används på väg endast om de är 
utrustade med en hastighetsbegränsande 
anordning som ställts in så att fordonens 
hastighet inte kan överskrida 100 km/h.”
____________
* EUT, för in datum: ett år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft.
1 EGT L 57, 2.3.1992, s. 27.
2 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

Or. en

Motivering

Vägfordonens hastighet påverkar i hög grad deras bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
Finns det ingen hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon skulle en konkurrensfaktor i 
fråga om topphastighet kunna resultera i överdimensionerade framdrivningssystem och 
därmed ineffektivitet vid långsammare driftförhållanden. Genom detta ändringsförslag införs 
kategorin N1 i tillämpningsområdet för rådets direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom 
gemenskapen.
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Ändringsförslag 97
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska konsolideras med 
den förordning som den ändrar under den 
månad som följer på dess ikraftträdande.

Or. fr


