
AM\931181DA.doc PE506.077v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2012/0190(COD)

28.2.2013

ÆNDRINGSFORSLAG
18 - 177

Udkast til betænkning
Thomas Ulmer
(PE500.598v03-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-
målet om at reducere nye personbilers CO2 emissioner

Forslag til forordning
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))



PE506.077v01-00 2/106 AM\931181DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\931181DA.doc 3/106 PE506.077v01-00

DA

Ændringsforslag 18
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Indførelse af et yderligere mål på 
50 g CO2/km for 2025 vil bidrage til at 
sikre, at personbilers brændstofeffektivitet 
fortsat vil blive forbedret efter 2020, 
økonomien vil være mindre sårbar over 
for prischok på olie, og biler med ultralav 
CO2-udledning vil komme ud på markedet 
i betydeligt antal og bidrage til at opfylde 
målene i Kommissionens "Køreplan for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050"1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Begrundelse

I juni 2012 bad den tyske Forbundsdag forbundsregeringen om at støtte en ambitiøs 
europæisk plan om 50 g/km i 2025, som vil bidrage til mere ambitiøse og yderst nødvendige 
europæiske klimamål.

Ændringsforslag 19
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er nødvendigt at indføre et nyt 
mål på 60 g/km i 2025 for at sikre 
bilfabrikanterne en forudsigelig politisk 
ramme i lyset af de fortsatte bestræbelser 
for at øge bilers brændstoføkonomi efter 
2020 og i overensstemmelse med 
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afkarboniseringen af transportsektoren 
som en del af Unionens klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den videre udvikling af 
verdensmarkedet for avancerede 
teknologier, der har til formål at forbedre 
personbilers effektivitet, er i 
overensstemmelse med flagskibsinitiativet 
for et ressourceeffektivt Europa under 
Europa 2020-strategien, som går ind for 
en omlægning til en ressourceeffektiv 
økonomi med lave CO2-emissioner med 
henblik på at opnå en bæredygtig vækst. 
Der bør fastlægges et langsigtet mål for 
2025 i denne forordning for at fremme 
yderligere innovation på dette område.

Or. en

Begrundelse

Det anslås, at behovet for at producere mere brændstofeffektive køretøjer i EU vil skabe 
110 000 nye arbejdspladser inden 2030, navnlig inden for kemi- og elektronikindustrien 
(McKinsey). Et mål på 70 g/km i 2025 ville sikre, at investeringer i udvikling af alternative 
drivaggregater fortsætter og skaber yderligere højteknologiske arbejdspladser i Europa.

Ændringsforslag 21
Sabine Wils

Forslag til forordning
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Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) For at sikre den sociale lighed og 
bæredygtighed bør der ikke være nogen 
nytteparameter og ingen hældning efter 
2025.

Or. en

Begrundelse

Den voksende markedspenetration for køretøjsteknologier med ultralav CO2-udledning 
overflødiggør nytteparameteren og hældningen, eftersom fabrikanterne har mulighed for at 
opnå nulemissioner.

Ændringsforslag 22
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I forordningen bør man anerkende 
de potentielle skadevirkninger på 
branchen ved at indføre et 2025-mål på et 
senere tidspunkt, hvilket ville ødelægge 
den pålidelighed i planlægningen, der er 
nødvendig for at nå et ambitiøst mål for 
2025. 

Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne ønsker at opnå pålidelighed i planlægningen flere år forud. Der findes udbredt 
viden om gennemførlige CO2-reduktioner, og lovgiveren bør derfor garantere, at 
investeringer i køretøjer med lave emissioner kan betale sig.

Ændringsforslag 23
Rebecca Harms

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet på 95 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 
køretøjer10 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet på 95 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 
køretøjer10 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 bør forordning (EF) nr. 715/2007 
revideres hurtigst muligt for at sikre, at 
prøvningsprocedurerne på passende vis 
afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster.

Or. en

Ændringsforslag 24
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 (2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
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med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet på 95 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 
køretøjer10 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet på 95 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 
køretøjer10 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 
producenterne, 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 European Driving 
Cycle (NEDC), ændres hurtigst muligt og 
senest inden slutningen af 2014, så det 
sikres, at prøvningsprocedurerne på 
passende vis afspejler de CO2-emissioner, 
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.
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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 introducere 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 25
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Fabrikanternes opfyldelse af målene 
i denne forordning bør vurderes på EU-
plan. Fabrikanter, hvis gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner overstiger 
grænserne i denne forordning, bør 
pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør justeres efter, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at give et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at reducere specifikke 
CO2-emissioner fra personbiler skal 
merafgiften afspejle teknologiske 
omkostninger og sandsynlige øvre 
marginale omkostninger i forbindelse 
med overholdelse af denne forordning. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

Afgiften for emissionsoverskridelser skal fastsættes på et niveau, der sikrer, at alle fabrikanter 
overholder forordningen. For at give et tilstrækkeligt incitament til at træffe foranstaltninger 
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for at reducere specifikke CO2-emissioner fra personbiler skal merafgiften afspejle de 
sandsynlige øvre marginale omkostninger for individuelle fabrikanter baseret på 
teknologiomkostningerne.

Ændringsforslag 26
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Omkostningsestimaterne for opnåelse 
af målet på 95 g CO2/km i 2020 ligger 
betydeligt lavere end de oprindelige 
prognoser. Det anses for muligt at nå
dette mål, og derfor anses det ikke for 
nødvendigt med en indfasning forud for
gennemførelsesdatoen for denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Baggrundsanalysen til Europa-Kommissionen viser, at det er muligt at nå målet på 95 g i 
2020, så der er ikke behov for indfasning.

Ændringsforslag 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Højere og stadig stigende priser på 
fossile brændstoffer og især olie er en 
trussel mod økonomisk genopretning, 
energisikkerhed og overkommelige priser 
for energi i Europa. Oliechok kan føre til 
dybe recessioner, reduceret 
konkurrenceevne og stigende 
arbejdsløshed. Derfor er reduktion af 
vores olieafhængighed via bl.a. en 
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forøgelse af nye personbilers effektivitet 
og bæredygtighed en prioritet.

Or. it

Ændringsforslag 28
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og 
lette deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring.

udgår

Or. en

Begrundelse

Superkreditter svækker producenternes specifikke emissionsmål ved at give mulighed for 
emissionstilladelser ved salg af køretøjer med emissioner på under 35 g CO2/km. Det forhold, 
at elektriske køretøjer i øjeblikket betragtes som nulemissionskøretøjer i denne forordning, 
udgør allerede et betydeligt incitament, idet vugge-til-grav-emissionerne for elektriske 
køretøjer er betydeligt højere end 0 g CO2/km. Superkreditter forværrer forvridningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og undergraver den miljømæssige integritet af 
denne forordning. De bør derfor forkastes.

Ændringsforslag 29
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 

udgår
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pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og 
lette deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring.

Or. fr

Begrundelse

Superkreditterne risikerer at bringe målsætningen om reduktion af CO2-emissioner i fare og 
bør derfor afskaffes.

Ændringsforslag 30
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og lette 
deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring.

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og lette 
deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring
ved at medregne sådanne køretøjer som 
havende nulemissioner frem til 2025.

Or. en

Ændringsforslag 31
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, (3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
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udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og 
lette deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring.

udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt allerede nu at fastsætte 
en grænseværdi for 2025 med henblik på 
at sikre den nødvendige 
planlægningsramme.

Or. de

Begrundelse

Særlige modregninger vedrørende køretøjer med særligt lave CO2-emissioner underminerer 
grænseværdien for 2020 og frem og er dermed i strid med forordningens mål. Indførelsen af 
en grænseværdi for 2025 ville ligeledes medføre en højere markedsandel for køretøjer med 
ultralave CO2-emissioner, uden negativ indvirkning på grænseværdien for 2020, og er derfor 
at foretrække frem for fordelene ved særlige modregninger.

Ændringsforslag 32
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Mens brugen af visse alternative 
brændstoffer kan give betydelige CO2-
reduktioner i et livscyklusperspektiv, har 
man erkendt, at CO2-emissionerne ved 
fremstillingen af disse alternative 
brændstoffer kan være højere end for 
konventionelle brændstoffer. Der bør 
tages hensyn til emissionerne i tidligere 
faser af produktionsprocessen for alle 
kørekøretøjer, også køretøjer, der 
anvender alternative brændstoffer, 
efterhånden som deres markedsandel 
stiger. Kommissionen bør derfor indføre 
målesystemer, der tager højde for 
drivhusgasemissionerne fra 
produktionsfasen for perioden efter 2025.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at fremskynde udbredelsen af 
køretøjer med ultralave CO2-emissioner 
og elbiler på markedet er det nødvendigt 
at udvikle en passende infrastruktur til 
levering af alternative brændstoffer og 
strøm til køretøjer i hele Unionen, 
herunder et tæt netværk af 
opladningspunkter på alle egnede steder, 
hvor mange elbiler parkeres i mange 
timer, eksempelvis på Park & Ride-
parkeringspladser. Elbilerne bør 
fortrinsvis lade strøm fra overskydende 
vind- og solenergi. Desuden opfordres der 
til at indføre overførbare nummerplader i 
hele Europa, således at man i højere grad 
kan udnytte elpendlerbiler til korte 
afstande. 

Or. de

Begrundelse

Brugen af elbiler giver særligt mening, hvis de udnyttes som lagerplads for overskydende 
vind- og solenergi. I den forbindelse er der behov for tilsvarende infrastruktur. Desuden kan 
overførbare nummerplader efter tysk/østrigsk forbillede skabe incitament til at anskaffe en 
lille elbil til (daglig) pendling, mens man fortsat kan have en større bil til familieudflugter.

Ændringsforslag 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 

udgår
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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 personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

Or. en

Ændringsforslag 35
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde 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 personbiler 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 overholde 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 1000 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Proceduren for indrømmelse af 
undtagelser til fabrikanter af små 
mængder bør forenkles for at skabe mere 
fleksibilitet med hensyn til tidspunktet for 
fabrikanters ansøgning om en undtagelse 
og Kommissionens beslutning om at 
indrømme en undtagelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Proceduren med at undtage 
nichefabrikanter bør videreføres frem til 
2020. For at sikre, at den 
reduktionsindsats, der kræves af 
nichefabrikanter svarer til store 
fabrikanters, bør der dog fra og med 2020 
gælde et mål for nichefabrikanter, som er 
45 % lavere end deres gennemsnitlige 
specifikke emissioner i 2007.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Proceduren med at undtage 
nichefabrikanter bør videreføres frem til 

(6) Proceduren med at undtage 
nichefabrikanter bør videreføres frem til 
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2020. For at sikre, at den reduktionsindsats, 
der kræves af nichefabrikanter svarer til 
store fabrikanters, bør der dog fra og med 
2020 gælde et mål for nichefabrikanter, 
som er 45 % lavere end deres 
gennemsnitlige specifikke emissioner i 
2007.

2020. For at sikre, at den reduktionsindsats, 
der kræves af nichefabrikanter svarer til 
store fabrikanters, bør der dog fra og med 
2020 gælde et mål for nichefabrikanter, 
som er 45 % lavere end deres 
gennemsnitlige specifikke emissioner i 
2007. Der bør indføres tilsvarende mål for 
2025.

Or. en

Ændringsforslag 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I lyset af behovet for at give 
bilindustrien tilstrækkelig tid og sikkerhed 
i forbindelse med planlægning og 
investeringer vil det være hensigtsmæssigt 
at fastsætte et vejledende mål for 
reduktionen af CO2-udledninger i 2025 i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 40
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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 

(7) 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 



AM\931181DA.doc 17/106 PE506.077v01-00

DA

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.

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. Rapporten bør tage 
højde for CO2-emissionerne gennem hele 
bilens livscyklus (heriblandt produktionen 
og tiden efter brug).

Or. it

Ændringsforslag 41
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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.

(7) 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, en vurdering 
af udviklingen i CO2-emissioner, der 
tilsammen er forbundet med de tre faser 
produktion, anvendelse og afslutning af
bilers livscyklus, 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.

Or. de
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Begrundelse

Hvis man udelukkende reducerer emissionerne i bilernes anvendelsesfase, kan det medføre 
øgede miljøpåvirkninger i livscyklusfaserne produktion og genanvendelse. Udviklingen af 
emissioner fra biler i hele deres levetid bør derfor måles så nøjagtigt som muligt med henblik 
på i tilfælde af en væsentlig samlet emissionsstigning at kunne udarbejde forslag til 
foranstaltninger på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 42
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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.

(7) 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 43
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at bilindustrien kan gennemføre (7) For at bilindustrien kan gennemføre 
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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.

investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt at fastsætte et nyt mål for
reduktion af CO2-emissionerne for
perioden efter 2020. Dette nye mål 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.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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.

(7) 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 fastsætte et mål for 
2025 i denne forordning, og at
Kommissionen udarbejder en rapport om 
CO2-emissionsmålene for nye personbiler 
for 2030 og frem.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sende et tydeligt politisk signal til bilfabrikanterne om behovet for en fortsat 
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reduktion af CO2-udledningerne og give bil- og komponentindustrien sikkerhed med hensyn til 
planlægning og investeringer. Produktionscyklussen for personbiler er 5-7 år og mere end 10 
år for lette erhvervskøretøjer (ACEA). Derfor er det vigtigt at blive enige om et mål for 2025 
nu og fastlægge en tidsplan for, hvornår målet for 2030 skal ændres.

Ændringsforslag 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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.

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt at fastsætte et mål for
reduktionen af CO2-emissionerne for
perioden efter 2020. Dette mål 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.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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 

(7) 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 
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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.

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, når de nye
prøvningsprocedurer er fastlagt, og det 
har været muligt at evaluere den 
igangværende tekniske udvikling.
Kommissionen udarbejder til den tid en 
rapport herom og i givet fald fremsætter 
forslag om mål, også for perioden efter 
2020.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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.

(7) 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. I denne rapport skal 
man tage højde for CO2-udledningerne i 
hele bilens livscyklus (inklusive 
fremstilling, og når bilen er udtjent).

Or. en
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Ændringsforslag 48
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Miljøinnovationer spiller en vigtig 
rolle med hensyn til at forbedre nye 
personbilers emissionsresultater. Den 
nuværende incitamentsordning 
vedrørende miljøinnovationer er ikke 
velfungerende, især på grund af 
betingelserne i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af 
en procedure for godkendelse og 
certificering af innovative teknologier til 
reduktion af CO2-emissionerne fra 
personbiler i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 443/20091. Med henblik på at 
strømline og forenkle proceduren for 
godkendelse af innovative teknologier 
som miljøinnovationer bør Kommissionen 
ændre denne forordning.
____________________
1 EUT L 194, 26.7.2011, s. 19.

Or. en

Ændringsforslag 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Da korrekte og sandfærdige 
oplysninger om CO2-emissioner og 
brændstofforbrug er afgørende, bør 
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forudsigelsen af disse parametre gives den 
største opmærksomhed for at give 
forbrugerne mulighed for at træffe valg 
på et velinformeret grundlag. I dag 
afviger de reelle emissioner fra 
personbiler i trafikken i høj grad fra de 
værdier, som er bestemt i den nuværende 
testcyklus. Derfor er der behov for en 
hurtig udvikling af en forbedret 
testcyklus.

Or. it

Ændringsforslag 50
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at repræsentere de nye bilers 
effektive specifikke CO2-emissioner og 
tilnærme dem deres reelle værdi under 
normale brugsforhold bør Kommissionen 
sørge for, at den nye 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light-duty test 
cycle-WLTC/P) færdiggøres hurtigst
muligt, således at den kan vedtages på 
europæisk plan inden udgangen af 2014 
og implementeres fra januar 2017.

Or. it

Ændringsforslag 51
Rebecca Harms

Forslag til forordning
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) 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.

(8) 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 (WLTP)) inden for rammerne af 
De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, som efter 
færdiggørelsen bør integreres i EU-
lovgivningen. Kommissionen bør overveje, 
om der er behov for at supplere WLTP 
med yderligere bestemmelser, navnlig 
vedrørende gennemførelsen af denne 
forordning, når proceduren integreres i 
EU-lovgivningen, for at sikre, at 
prøvningsprocedurerne på passende vis 
afspejler de emissioner, der genereres ved 
reel vejkørsel. Indtil WLTP bliver 
færdiggjort, 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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ifølge forordningen skal Kommissionen 
foretage en konsekvensanalyse for at 

(8) Ifølge forordningen skal Kommissionen 
foretage en konsekvensanalyse for at 
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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.

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.
Skulle WLTP-proceduren ikke blive 
vedtaget inden 2014, bør Kommissionen 
derfor hurtigt sørge for at ændre 
Unionens målemetoder, som der henvises 
til i forordning (EF) nr. 715/2007, således 
at der tages hensyn til de CO2-emissioner, 
der rent faktisk forekommer ved køretøjer 
i trafikken.

Or. it

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

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) 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 

(8) 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 
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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.

Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund og 
i lyset af manglerne ved den nuværende 
prøvningsprocedure skal der hurtigt 
udvikles en ny prøvningsprocedure, der 
afspejler bilernes faktiske emissioner, 
således at man udelukker forskelligartede 
fortolkninger og udsving mellem 
medlemsstaterne. Indtil den nye 
prøvningsprocedure er vedtaget, 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.

Or. en

Ændringsforslag 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) 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. 

(8) 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 (WLTP)) 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. 
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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.

692/2008. For at sikre, at denne 
forordning giver den forventede 
emissionsreduktion, bør 
prøvningsproceduren ændres til WLTP 
fra 1. januar 2016. Når WLTP anvendes i 
2016 til opfyldelse af kravene i denne 
forordning, vil de grænser, der er fastsat i 
bilag I skulle tilpasses for at sikre lige 
strenge krav for fabrikanter og 
køretøjsklasser.

Or. en

Begrundelse

Der hersker bred enighed om, at den nuværende prøvningsprocedure ikke er en præcis 
afspejling af forholdene ved reel vejkørsel. Man er allerede nået langt med hensyn til 
færdiggørelsen af den nye WLTP-procedure, som forventes afsluttet i 2014. Dette vil løse 
mange af problemerne med den nuværende NEDC-prøvning. Den nye WLTP-cyklus og 
procedurerne bør derfor indføres fra 2016 og frem.

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

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) 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 

(8) 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 hurtigst 
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ændres, vil de grænser, der er fastsat i bilag 
I skulle tilpasses for at sikre lige strenge 
krav for fabrikanter og køretøjsklasser.

muligt efter den afsluttede udarbejdelse 
integreres i EU-lovgivningen. 
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 introducere 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.

Ændringsforslag 56
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at give et tilstrækkeligt 
incitament til at indføre forbedringer for 
at reducere specifikke CO2-emissioner fra 
personbiler skal afgiften for 
emissionsoverskridelse tilpasses, så den
afspejler teknologiske omkostninger og 
sandsynlige øvre marginale omkostninger 
i forbindelse med overholdelse af denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 57
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Nogle alternative former for 
brændstof tilbyder betydelige 
nedbringelser i CO2- emissionerne, dog er 
det blevet klart, at disse alternative former 
for brændstof set over hele livscyklussen 
kan have større CO2-emissioner end
traditionelle former for brændstof. For 
alle alternative former for brændstof bør 
der derfor tages højde for de emissioner, 
der er forbundet med energiproduktionen 
i de tidligere processer, eftersom 
markedsandelen deraf øges.

Or. de

Begrundelse

Forordning 443/2009 vedrører kun bilernes udstødningsgasser og ikke de emissioner, der 
sker under produktionen af strøm eller brint til de såkaldte ikkeforurenende køretøjer, selv om 
deres faktiske emissioner kan være klart højere. For at sikre, at producenterne vil vælge de 
drivmidler, der giver de laveste emissioner, bør denne forordning også tage højde for alle 
forudgående emissioner, som i USA.

Ændringsforslag 58
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I "Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 
2050" anbefaler man en reduktion fra 
67 % til 54 % for hele transportsektoren. 
For at tilskynde bilindustrien til at sænke 
emissionerne fra nyindregistrerede 
køretøjer yderligere og give mulighed for 
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at foretage sammenligninger mellem 
forskellige muligheder for nye 
måleværdier og parametre er der behov 
for en langsigtet metode for fastsættelse af 
nye mål for perioden efter 2020. Disse 
mål skal understøtte EU's førerrolle med 
hensyn til køretøjer med lave CO2-
emissioner på internationalt plan, fremme 
forskning og udvikling på dette område 
samt fremme forbrugernes og markedets 
accept af køretøjer med lave emissioner, 
idet man samtidig sigter mod at sikre 
rimelige priser og social lighed. 
Kommissionen bør sammen med alle de 
relevante interessenter fremlægge en 
detaljeret tidsplan for undersøgelse, 
drøftelse og beslutningstagning i 
forbindelse med alle de forskellige 
spørgsmål med henblik på at fastsætte et 
mål for perioden efter 2020 senest i 2017, 
således at industrien får den nødvendige 
tid til at overholde dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 59
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og fodaftryk og de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
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omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og køretøjets fodaftryk 
("footprint") og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.
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Or. de

Begrundelse

En bils nytteværdi bør også medregnes i CO2-grænseværdierne. Der findes ingen direkte 
sammenhæng mellem vægt og nytteværdi. Bilens fodaftryk ("footprint"), altså sporvidden 
ganget med arealet mellem de fire dæk udgør en bedre angivelse for nytteværdien. I USA 
benyttes dette "footprint" også som "utility parameter". Anvendelsen af et "footprint" som 
parameter ville desuden modvirke tendensen til, at køretøjer bliver tungere, og fremme lette 
konstruktioner.

Ændringsforslag 61
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og fodaftryk og de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Begrundelse

Køretøjets masse er ikke en god indikator for dets nytte (anvendelighed), hvorfor den ikke bør 
anvendes til fastsættelse af de specifikke emissionsmål. Derimod er fodaftryk (sporvidde x 
akselafstand) en bedre nytteparameter: Den er mere neutral, stabil og afspejler mere præcist 
køretøjets nytte. Nok kan bilens størrelse spille en rolle for bilkøberen, men ikke dens vægt. 
En forordning, der tager udgangspunkt i fodaftrykket, vil give fabrikanterne fuld kredit for 
deres bestræbelser på at nedbringe vægten af deres biler.

Ændringsforslag 62
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og fodaftryk og de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr
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Ændringsforslag 63
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) 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. De 
lavere omkostninger og fordelene ved en 
ændring til fodaftrykket som 
nytteparameter bør dog overvejes ved 
fremtidige revisioner.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 64
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) 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. De 
lavere omkostninger og fordelene ved en 
ændring til fodaftrykket som 
nytteparameter bør dog overvejes ved 
fremtidige revisioner.

(14) 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. Desuden 
bør masse som nytteparameter erstattes af 
fodaftrykket, især på grundlag af de lavere 
omkostninger.
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Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) 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. De 
lavere omkostninger og fordelene ved en 
ændring til fodaftrykket som 
nytteparameter bør dog overvejes ved 
fremtidige revisioner.

(14) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk ("footprint")
og deres anvendelse som nytteparameteren 
i formlerne i bilag I. De foreliggende data 
og deres potentielle anvendelse er vurderet 
som led i konsekvensanalysen. Det blev på 
grundlag af denne vurdering konkluderet, 
at masse bør anvendes som nytteparameter 
i formlen for 2020, da producenternes 
planlægning i forhold til overholdelse af 
reglerne i perioden frem til 2020 er 
baseret på, at den hidtidige parameter 
fortsat ville være gældende. De lavere 
omkostninger og fordelene ved 
fodaftrykket som nytteparameter vil dog 
retfærdiggøre, at det bruges som 
nytteparameter fra og med 2025. For at 
sikre en problemfri overgang til en 
fremtidig ændring fra masse til fodaftryk
bør der indføres en formel baseret på 
fodaftryk, der fra og med 2016 kan 
anvendes som et alternativ til den 
massebaserede formel.

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af et "footprint" ville modvirke tendensen til, at biler bliver tungere, og fremme 
lette konstruktioner, som der i øjeblikket ikke findes incitamenter for.

Ændringsforslag 66
Sabine Wils
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen bør overveje nye 
fremgangsmåder til at opnå det 
langfristede mål, herunder navnlig 
kurvens hældning, nytteparameteren og
ordningen for emissionsoverskridelse. For 
at sikre den sociale lighed og 
bæredygtighed bør der ikke være nogen 
nytteparameter og ingen hældning efter 
2025.

Or. en

Begrundelse

Den voksende markedspenetration for køretøjsteknologier med ultralav CO2-udledning 
overflødiggør nytteparameteren og hældningen, eftersom fabrikanterne har mulighed for at 
opnå nulemissioner.

Ændringsforslag 67
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 80 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 70 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

I juni 2012 bad den tyske Forbundsdag forbundsregeringen om at støtte en ambitiøs 
europæisk plan om 70 g/km i 2020, som vil bidrage til de særdeles påkrævede og mere 
ambitiøse europæiske klimamål.

Ændringsforslag 69
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.
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Or. en

Begrundelse

Den aktuelle revision af lovgivningen bør fokusere på målet for den gennemsnitlige CO2-
emission for bilparken af nye biler. Innovationsteknologier bør reguleres under en anden 
lovgivning, hvilket de også er, nemlig forordning 725/2011, som ikke revideres.

Ændringsforslag 70
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"Fra 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 60 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner for bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesbestemmelser og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008."

Or. en

Ændringsforslag 71
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indføjes følgende stykke 
efter stk. 2:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning en grænseværdi på 50 g 
CO2/km for de gennemsnitlige emissioner 
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fra bilparken af nye biler målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og bilag XII til forordning 
(EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
samt ved hjælp af innovative 
teknologier."

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt allerede nu at fastsætte et juridisk CO2-mål for 2025. Hermed skabes der et 
langsigtet incitament til udvikling af mere driftsøkonomiske køretøjer. Allerede i dag kan 
grænseværdien for 2020 nås med en bilpark bestående af de brændstofbesparende modeller, 
der for øjeblikket er til rådighed i alle bilsegmenter.

Ændringsforslag 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"Fra 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 65 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 
samt ved hjælp af innovative 
teknologier."

Or. en

Ændringsforslag 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning



PE506.077v01-00 40/106 AM\931181DA.doc

DA

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"Fra 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 70 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner for bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesbestemmelser og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008."

Or. en

Ændringsforslag 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"Fra 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 70 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner for bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesbestemmelser og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008."

Or. en

Begrundelse

Det anslås, at behovet for at producere mere brændstofeffektive køretøjer i EU vil skabe 
110 000 nye arbejdspladser inden 2030, navnlig inden for kemi- og elektronikindustrien 
(McKinsey). En forbedret brændstofeffektivitet for køretøjerne vil medføre betydelige årlige 
besparelser for alle bilister.
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Ændringsforslag 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indføjes følgende stykke 
efter stk. 2:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål for de gennemsnitlige 
emissioner fra bilparken af nye biler; 
målet ligger mellem 65 g CO2/km og 75 g 
CO2/km som beskrevet i artikel 13, stk. 5.

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 65 g og 75 g CO2/km realistiske.

Ændringsforslag 76
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indføjes følgende stykke 
efter stk. 2:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et interval mellem 65 g 
CO2/km og 75 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken 
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af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.
Forud for denne fastsættelse bør 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse baseret på både den 
teknologiske gennemførlighed og graden 
af udbredelse af disse nye biler på 
markedet."

Or. it

Ændringsforslag 77
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 60 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil."

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte ambitiøse langsigtede mål for bilindustrien. Derfor 
forekommer det nødvendigt med et ambitiøst mål for 2025.

Ændringsforslag 78
Mario Pirillo

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indføjes følgende stykke 
efter stk. 2:
"Med virkning fra 1. januar 2017 
erstatter den verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light-Duty Test 
Cycle-WLTC/P) de prøvningsprocedurer, 
der er anført i forordning (EF) 
nr. 715/2007 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil, 
med henblik på at måle CO2-emissionerne 
fra nye personbiler".

Or. it

Ændringsforslag 79
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 1a

Nytteparameter og hældning
For at sikre den sociale lighed og 
bæredygtighed skal der ikke være nogen 
nytteparameter og ingen hældning efter 
2025."

Or. en

Begrundelse

Den voksende markedspenetration for køretøjsteknologier med ultralav CO2-udledning 
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overflødiggør nytteparameteren og hældningen, eftersom fabrikanterne har mulighed for at 
opnå nulemissioner.

Ændringsforslag 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 2 indsættes følgende som stk. 
4:

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 81
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 443/2009
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 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
500 nye personbiler, der er registreret i EU 
i det foregående kalenderår.

4. Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
1000 nye personbiler, der er registreret i 
EU i det foregående kalenderår.

Or. fr
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Ændringsforslag 82
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 3, stk. 1, litra f), affattes 
således:
"f) "specifikke CO2-emissioner": en 
personbils CO2-emissioner målt i 
overensstemmelse med den nye 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (WLTP). For 
personbiler, som ikke er typegodkendt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007, forstås ved "specifikke 
CO2-emissioner" CO2-emissioner målt i 
overensstemmelse med den samme 
måleprocedure, som er præciseret for 
personbiler i forordning (EF) nr. 
692/2008 eller i overensstemmelse med 
de procedurer, som Kommissionen har 
vedtaget for at etablere CO2-
emissionerne fra sådanne personbiler.
For så vidt angår dette litras anvendelse, 
finder ændringer af de prøveprocedurer, 
der er fastlagt i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 
692/2008, og som træder i kraft den 1. 
januar 2016, anvendelse fra dette år."

Or. en

Begrundelse

Der hersker bred enighed om, at den nuværende prøvningsprocedure ikke er en præcis 
afspejling af forholdene ved reel vejkørsel. Færdiggørelsen af den nye WLTP-procedure er 
langt fremme og ventes afsluttet i 2014. Dette vil løse mange af problemerne med den 
nuværende NEDC-prøvning. Den nye WLTP-cyklus og procedurerne bør derfor indføres fra 
2016 og frem.
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Ændringsforslag 83
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 3, stk. 1, affattes litra f) 
således:
"f) "specifikke CO2-emissioner": en 
personbils CO2-emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og specificeret som CO2-
masseemission (kombineret) på 
typeattesten. For personbiler, som ikke 
er typegodkendt i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 715/2007, 
forstås ved "specifikke CO2-emissioner" 
CO2-emissioner målt i overensstemmelse 
med den samme måleprocedure, som er 
præciseret for personbiler i forordning 
(EF) nr. 692/2008 eller i 
overensstemmelse med de procedurer, 
som Kommissionen har vedtaget for at 
etablere CO2-emissionerne fra sådanne 
personbiler. For at implementere dette 
punkt skal WLTP-testcyklussen erstatte 
førnævnte målemetoder fra 1. januar 
2017."

Or. it

Ændringsforslag 84
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 4 indsættes følgende stykke:
"Med henblik på overholdelsen af målet 
på 95 g CO2/km skal 100 % af de enkelte 
fabrikanters nye personbiler, der er 
registreret i det pågældende år, 
medregnes."

Or. en

Begrundelse

Baggrundsanalysen til Europa-Kommissionen viser, at det er muligt at nå målet på 95 g i 
2020, så der er ikke behov for indfasning.

Ændringsforslag 85
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5

Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår 
hver ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som
1,3 personbil i perioden fra 2020 til 2023 
og som 1 personbil fra og med 2024.
1a. Forøgelsen af emissionsmålet for de 
enkelte fabrikanter som afledt af 
superkreditberegningen må ikke overstige 
2 g CO2/km.
1b. Det er ikke muligt at overføre alle eller 
en del af de ubrugte superkreditter fra et 
kalenderår til det næste."
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Or. en

Begrundelse

Superkreditter kan bruges til at kompensere for udviklingen af køretøjer med lave CO2-
emissioner, men bør begrænses for at forhindre udvanding af målsætningen.

Ændringsforslag 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hver 
ny personbil, hvis CO2-emissioner udgør 
mindre end halvdelen af det specifikke 
emissionsmål for en producent i henhold 
til denne forordning, som:
- 3,5 biler i 2012
- 3,5 biler i 2013
- 2,5 biler i 2014
-2,5 biler i 2015
- 2,5 biler i 2016
- 2,5 biler i 2017
- 2 biler i 2018
- 2 biler i 2019
- 2 biler i 2020.
1a. En særlig modregning i medfør af stk. 
1 foretages kun, hvis en producents 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
ikke overstiger 15 % af dennes specifikke 
emissionsmål.
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1b. Mellem 2016 og 2020 kan 
producenterne opspare de superkreditter, 
der er omhandlet i stk. 1, i det register, 
som er nævnt i artikel 8, stk. 3a. 
Overskydende superkreditter overføres 
automatisk til registret.
1c. Mellem den 1. januar 2016 og den 31. 
december 2023 kan producenterne 
anmode Kommissionen om ved 
beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner helt eller 
delvist at indregne de superkreditter, som 
de har opsparet i henhold til stk. 1b."

Or. de

Begrundelse

Producenterne skal have incitamenter, hvis de skal tage højde for målet om størst mulig 
nedbringelse af CO2-udslippet fra nye personbiler. I den henseende er rigide regler ikke 
hensigtsmæssige. I stedet bør lade incitamentsordningen omfatte biler, der ligger under 
producentens mål, med henblik på at fremme klimavenlig innovation. Da CO2-nedbringelser 
ofte realiseres i trin (f.eks. i forbindelse med indførelse af nye motorer), bør producenterne 
have mulighed for at opspare superkreditter.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km som:
- 3,5 biler i 2012
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- 3,5 biler i 2013
- 2,5 biler i 2014
-2,5 biler i 2015
- 2,5 biler i 2016
- 2,5 biler i 2017
- 2 biler i 2018
- 2 biler i 2019
- 1 bil i 2020.
1a. Særlig modregning i medfør af stk. 1 
anvendes kun, hvis en producents 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
(i kraft af multiplikatoreffekten) ikke 
ligger 2 g over dennes specifikke 
emissionsmål.
1b. Mellem den 1. januar 2016 og den 31. 
december 2019 kan producenterne 
opfordre Kommissionen til ved 
beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner at tage hensyn 
til de superkreditter, som de har opsparet i 
henhold til stk. 3."

Or. de

Begrundelse

Superkreditinstrumentet blev i 2009 indført for en begrænset tidsperiode for at fremskynde og 
lette indførelsen af køretøjer med ultralav emission. Anvendelsesperioden for instrumentet 
kan forlænges, dog må dette ikke udvande det overordnede mål. Af denne grund bør man 
fastsætte et loft for superkreditterne, således at det fremgår klart og tydeligt, hvilken 
indvirkning de har på det overordnede mål. Dette ændringsforslag medfører nødvendigvis 
bortfald af artikel 5a.

Ændringsforslag 88
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
"Anvendelsen af multiplikatorer må ikke 
medføre en forhøjelse af det specifikke 
emissionsmål på mere end 2 g CO2/km."

Or. en

Ændringsforslag 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
"Superkreditter i henhold til artikel 5 kan 
ikke gemmes og anvendes efter 2020."

Or. en

Ændringsforslag 90
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
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ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde til udvikling og markedsføring af biler med lave CO2-emissioner bør EU 
fastsætte ambitiøse CO2-mål for perioden efter 2020 i stedet for at undergrave emissionsmålet 
for 2020 ved at medregne virtuelle køretøjer. Formodningen om nulemissioner fra el- og 
brintbiler favoriserer allerede sådanne teknologier, idet man ser bort fra emissioner tidligere 
i produktionsprocessen.

Ændringsforslag 91
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
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2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. en

Ændringsforslag 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. de

Ændringsforslag 93
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a



PE506.077v01-00 54/106 AM\931181DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Superkreditter for 95 g CO2/km-målet Bonus-malus-ordning for køretøjer med 
ultralave CO2-emissioner efter 
markedsbehovene

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Med en anerkendelse af den 
umiddelbare ulempe ved høje 
omkostninger til innovation og udvikling 
for fabrikanter, der investerer i køretøjer 
med ultralave CO2-emissioner, ændres 
emissionsmålet, som er anført i artikel 4, 
som følger:
a) for hvert hele procentpoint, som 
andelen af nyindregistrerede biler med 
lave CO2-emissioner i en fabrikants 
bilpark ligger under den gennemsnitlige 
andel på EU-markedet, sænkes CO2-målet 
for den pågældende fabrikant med 2 g 
CO2/km.
b) for hvert hele procentpoint, som 
andelen af nyindregistrerede biler med 
lave CO2-emissioner i en fabrikants 
bilpark ligger over den gennemsnitlige 
andel på EU-markedet, hæves CO2-målet 
for den pågældende fabrikant med 2 g 
CO2/km.

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

2. Medlemsstaterne offentliggør senest 
den 28. februar hvert år antallet af 
køretøjer med ultralave CO2-emissioner 
pr. fabrikant for så vidt angår det 
forudgående kalenderår."

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. de

Ændringsforslag 95
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
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2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. en

Ændringsforslag 96
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. fr

Begrundelse

Superkreditterne risikerer at true målsætningen om reduktion af CO2-emissioner. Derfor bør 
de afskaffes.
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Ændringsforslag 97
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. en

Begrundelse

Superkreditter svækker producenternes specifikke emissionsmål ved at give mulighed for 
emissionstilladelser ved salg af køretøjer med emissioner på under 35 g/km CO2. Det forhold, 
at elektriske køretøjer i øjeblikket betragtes som nulemissionskøretøjer i denne forordning, er 
allerede et betydeligt incitament, idet vugge-til-grav-emissionerne for elektriske køretøjer er 
betydeligt højere end 0 g CO2/km. Superkreditter forværrer forvridningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og undergraver den miljømæssige integritet af 
denne forordning. De bør derfor forkastes.

Ændringsforslag 98
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km som 1,5
personbil i perioden fra 2015 til 2025.

Dele af eller alle de akkumulerede 
kreditter kan anvendes alle år inden for 
perioden 2016-2025.

Or. en

Ændringsforslag 99
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 for perioden 
mellem 2020 og 2023 indgår hver ny 
personbil med specifikke emissioner på 
under 35 g CO2/km som:

- 1,3 personbil for fabrikanter, der opnår 
salg af nye personbiler med specifikke 
emissioner på under 35g CO2/km 
svarende til et beløb, der ligger mellem 
2 % og 3 % af deres samlede årlige salg
- 1,5 personbil for fabrikanter, der opnår 
salg af nye personbiler med specifikke 
emissioner på under 35g CO2/km 
svarende til et beløb, der ligger mellem 
3 % og 4 % af deres samlede årlige salg
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- 1,7 personbil for fabrikanter, der opnår 
salg af nye personbiler med specifikke 
emissioner på under 35g CO2/km 
svarende til et beløb på mere end 4 % af 
deres samlede årlige salg.

Or. it

Ændringsforslag 100
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km, eller
som udleder mindre end 50 % af den CO2-
værdi, der er omfattet af de specifikke 
emissionsmål som defineret i formlen i 
bilag I med en grænse på 70 g CO2/km for 
to personbiler fra 2016 og frem. Det er 
tilladt at anvende alle de akkumulerede 
kreditter eller dele af disse i et hvilket som 
helst år i tidsrummet mellem 2016 og 
2025.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km som 2 
personbiler fra og med 2016.

Or. en

Ændringsforslag 102
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km eller 
med en emission på mindre end 2 % af 
den CO2-værdi, der er angivet ved dens 
specifikke emissionsmål, jf. formlen i 
bilag I, med et loft på 70g CO2/km, som 
1,5 personbil fra og med 2016.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre et ambitiøst system med superkreditter, der 
vil tilskynde bilindustrien til at investere i køretøjer med lave CO2-emissioner.

Ændringsforslag 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

Or. fr

Begrundelse

For at nedbringe borgernes driftsudgifter til bilerne og opfylde de miljømål, der fastsættes i 
dette forslag, skal superkreditten være et effektivt incitament til udvikling af alle typer 
miljøvenlige biler (elbiler, hybridbiler osv.) Det foreslåede loft på 35 g CO2/km udelukker de 
teknologiformer, der i dag anses for miljøvenlige og for at opfylde forbrugernes behov. 
Derfor bør dette loft sættes op.

Ændringsforslag 104
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 105
Mario Pirillo
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

udgår

Or. it

Ændringsforslag 106
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 107
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 108
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 

udgår
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2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent." 

Or. fr

Begrundelse

For at nedbringe borgernes driftsudgifter til bilerne og opfylde de miljømål, der fastsættes i 
dette forslag, skal superkreditten være et effektivt incitament til udvikling af alle typer 
miljøvenlige biler (elbiler, hybridbiler osv.). Fjernelse af det foreslåede loft vil tilskynde 
fabrikanterne til at markedsføre det størst mulige antal miljøvenlige biler og vil ligeledes 
udgøre et svar på de udfordringer med brændstofpriserne, som forbrugerne står over for.

Ændringsforslag 110
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) I artikel 5a indsættes følgende stykke:
"2a. Anvendelsen af multiplikatorer må 
ikke medføre en forhøjelse af det 
specifikke emissionsmål på mere end 2 g 
CO2/km."

Or. en

Ændringsforslag 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) I artikel 5a indsættes følgende stykke:
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"2b. Superkreditter i henhold til artikel 5 
kan ikke gemmes og anvendes efter 
2020."

Or. en

Ændringsforslag 112
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) I artikel 5a indsættes følgende stykke 
efter stk. 2:
"2a. Inden den 28. februar hvert år med 
start på tidspunktet for nærværende 
forordnings ikrafttræden skal 
Kommissionen beregne, om niveauet af de 
samlede tildelte superkreditter medfører 
en væsentlig ændring af det i artikel 1 
anførte mål for emissionerne. Hvis dette 
mål viser sig at være forringet med mere 
end 2 g CO2/km, skal den i artikel 5, stk. 
1, i denne forordning fastsatte 
multiplikator ændres til 1 personbil for 
det igangværende år."

Or. it

Ændringsforslag 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 7:
"Artikel 7a
Overensstemmelse efter ibrugtagning
1. Bestemmelserne til sikring af 
overensstemmelse efter ibrugtagning skal 
tilpasses for at sikre både de reelle CO2-
emissioner og det reelle brændstofforbrug 
fra nye personbiler i deres normale 
livscyklus ved normale driftsforhold.
2. For alle de nye personbiler fastsættes 
bestemmelserne til sikring af 
overensstemmelse efter ibrugtagning til 
måling af CO2-emissioner ved en 
godkendelsesrapport, der udarbejdes af et 
uafhængigt og certificeret 
tredjepartsorgan.
3. Hvis den målte værdi af CO2-
emissioner fra en personbil under 
prøvninger, der afspejler normale 
driftsforhold, overstiger de specifikke 
CO2-emissioner, som fabrikanter har 
meddelt i henhold til artikel 8, stk. 2, i 
denne forordning med mere end 4 %, skal 
Kommissionen ud fra denne værdi 
foretage en ny beregning af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
for den pågældende fabrikant."

Or. it

Ændringsforslag 114
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) I artikel 8, stk. 4, affattes tredje afsnit 
som følger:
"Registret og underretningen gøres 
offentligt tilgængelig. De oplysninger, 
som de enkelte medlemsstater registrerer i 
henhold til stk. 1, gøres ligeledes offentligt 
tilgængelige, uanset om de findes i 
registret eller ej."

Or. en

Begrundelse

Tilsyns- og rapporteringsprocessen er vigtig med hensyn til at fastslå overholdelsen af 
emissionsmålene. Offentligheden skal kunne følge og deltage i alle trin i processen.

Ændringsforslag 115
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) I artikel 8 indsættes følgende stykke:
"4a. Når en medlemsstat som følge af 
kontrollen af produktionens 
overensstemmelse i henhold til artikel 12, 
stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, konstaterer, 
at CO2-emissionerne for et seriekøretøj 
adskiller sig betydeligt fra det 
typegodkendte køretøj, skal denne 
afvigelse indberettes til Kommissionen 
sammen med de udførlige data, jf. bilag II 
til denne forordning, og offentliggøres i 
henhold til artikel 10. De specifikke CO2-
emissioner for den køretøjstype, for 
hvilken afvigelsen er konstateret, skal 
ændres under hensyntagen til afvigelsen 
med henblik på beregningen af de 
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gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i det følgende kalenderår. Kommissionen 
ændrer sin forordning (EU) nr. 
1014/20101 om overvågning med 
bestemmelser, der kan sikre overholdelsen 
af dette stykke."
_________
1 EUT L 293, 11.11.2010, s. 15.

Or. en

Begrundelse

Der hersker bred enighed om, at den nuværende prøvningsprocedure ikke er en præcis 
afspejling af forholdene ved reel vejkørsel. Oplysningerne til forbrugerne er derfor upræcise 
og vildledende. Der skal indføres ordninger, der kan sikre, at de foretagne vurderinger i 
højere grad afspejler de faktiske emissioner. Der vil stadig være behov for disse ordninger 
efter vedtagelsen af den nye verdensomspændende prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 116
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) I artikel 8 indsættes følgende:
"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 udførlige 
data, 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 
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beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
efterfølgende kalenderår."

Or. en

Ændringsforslag 117
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) I artikel 8 indsættes følgende:
"4b. Kommissionen overvåger de faktiske 
indberettede CO2-emissionsværdier for 
hver type køretøj og hver fabrikant på 
baggrund af de bedste foreliggende 
informationskilder og offentliggør i sine 
årlige overvågningsrapporter, hvordan 
disse værdier ser ud i forhold til 
værdierne fra typegodkendelsen."

Or. en

Ændringsforslag 118
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 c (nyt)
 Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) Artikel 8, stk. 5, andet afsnit, affattes 
således:
"Kommissionen ser nærmere på 
eventuelle underretninger fra 
fabrikanterne og stadfæster eller ændrer 
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senest den 31. oktober de foreløbige 
beregninger, jf. stk. 4. Underretninger fra 
fabrikanterne og bekræftelser eller 
ændringer fra Kommissionen under dette 
stykke samt underretninger fra 
Kommissionen under stk. 6 skal være 
offentligt tilgængelige."

Or. en

Begrundelse

Tilsyns- og rapporteringsprocessen er vigtig med hensyn til at fastslå overholdelsen af 
emissionsmålene. Offentligheden skal kunne følge og deltage i alle trin i processen.

Ændringsforslag 119
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
 Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen vedtager nærmere regler 
om overvågning og indberetning af data i 
medfør af denne artikel og om anvendelsen 
af bilag II ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er nævnt 
i artikel 14, stk. 2.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 14a vedrørende overvågning og 
indberetning af data i medfør af denne 
artikel og om anvendelsen af bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 120
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning 2009/443/EU
Artikel 9 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 9, stk. 2, litra b), affattes 
således:
"Fra 2009:
(emissionsoverskridelse × 130 EUR/g 
CO2/km) × antal nye personbiler."

Or. en

Ændringsforslag 121
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Kommissionen vedtager nærmere
regler for opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til denne 
artikels stk. 1 ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er nævnt 
i artikel 14, stk. 2."

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 14a vedrørende regler for 
opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til denne 
artikels stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 122
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 4, første afsnit, affattes således:
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"En ansøgning om dispensation fra det 
specifikke emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som med alle 
sine forbundne virksomheder er 
ansvarlig for mellem 10 000 og 100 000 
nye personbiler, der registreres i 
Unionen hvert kalenderår."

Or. en

Begrundelse

For at sikre en gradvis generel sænkning af CO2-emissionerne fra bilparken skal undtagelsen 
for nichefabrikanter fra 2020 reduceres til 100 000 indtil 2030.

Ændringsforslag 123
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) I stk. 4, andet afsnit, indsættes 
følgende litra ca):
"ca) hvis anvendelsen vedrører bilag I, 
punkt 1, litra d), et mål, som udgør en 
reduktion på 65 % i forhold til de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i 2007, eller hvis flere forbundne 
virksomheder indgiver en enkelt 
ansøgning, en reduktion på 65 % på 
gennemsnittet af disse virksomheders 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i 2007."

Or. en

Ændringsforslag 124
Sabine Wils
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) 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.
Denne hensyntagen til teknologier skal 
som minimum omfatte en 
godkendelsesrapport udarbejdet af en 
teknisk tjeneste som omhandlet i artikel 7 
i forordning (EU) nr. 725/2011.
Det samlede bidrag fra disse teknologier 
til nedbringelse af det specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være 
op til 4 g CO2/km pr. bil."

Or. en

Begrundelse

Selv om miljøinnovationer fremmer og tilskynder til innovation inden for bilindustrien, er de 
ikke udtryk for forholdene ved reel vejkørsel. Dette skaber forvirring for forbrugerne og 
utilstrækkelig gennemsigtighed om fabrikanternes CO2-niveauer.

Ændringsforslag 125
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 12 affattes stk. 1 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 126
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) 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.

Disse teknologier skal kun tages i 
betragtning, hvis den metodologi, der 
bruges til at vurdere dem, er i stand til at 
tilvejebringe resultater, som kan 
verificeres, gentages og sammenlignes.

Det samlede bidrag fra disse teknologier 
til reduktion af det gennemsnitlige 
specifikke emissionsmål for en fabrikant 
kan være op til 7 g CO2/km.

Dette bidrag vil blive tildelt hver fabrikant 
i forhold til procentdelen af 
vedkommendes samlede flåde af biler, der 
er udstyret med disse teknologier."

Or. it

Ændringsforslag 127
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 2 – første punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af de i stk. 1 omhandlede 
innovative teknologier ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, i denne forordning.

Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af de i stk. 1 omhandlede 
innovative teknologier ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, i denne forordning. Skabelsen af såkaldt 
grønne job i EU bør anses som et særligt 
positivt element med henblik på 
godkendelse af de innovative teknologier 
eller innovative teknologipakker.

Or. pt

Ændringsforslag 128
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra –a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:
"2. Senest 31. oktober 2014 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger 
til ændring af bilag I for at justere 
værdien F0 som nævnt heri, til nye 
personbilers gennemsnitlige fodaftryk i 
de foregående tre kalenderår."

Or. en

Begrundelse

Køretøjets masse er ikke en god indikator for dets nytte (anvendelighed), hvorfor den ikke bør 
anvendes til fastsættelse af de specifikke emissionsmål. Derimod er fodaftryk (sporvidde x 



PE506.077v01-00 76/106 AM\931181DA.doc

DA

akselafstand) en bedre nytteparameter: Den er mere neutral, stabil og afspejler mere præcist 
køretøjets nytte. Nok kan bilens størrelse spille en rolle for bilkøberen, men ikke dens vægt. 
Hvis forordningen baseres på fodaftryk, tilskyndes fabrikanterne til at nedbringe bilernes 
vægt.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra –a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:
"2) Senest 31. oktober 2014 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger 
til ændring af bilag I for at justere 
værdierne M0 og F0 som nævnt heri, til 
nye personbilers gennemsnitlige masse 
og fodaftryk ("footprint") i de foregående 
tre kalenderår."

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af et "footprint" ville modvirke tendensen til, at biler bliver tungere, og fremme 
lette konstruktioner, som der i øjeblikket ikke findes incitamenter for.

Ændringsforslag 130
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra –a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:
"2. Senest 31. oktober 2014 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger 
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til ændring af bilag I for at justere 
værdien F0 som nævnt heri, til nye 
personbilers gennemsnitlige fodaftryk i 
de foregående tre kalenderår."

Or. en

Ændringsforslag 131
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra –a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:
"2. Senest 31. oktober 2014 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger 
til ændring af bilag I for at justere 
værdien F0 som nævnt heri, til nye 
personbilers gennemsnitlige fodaftryk i 
de foregående tre kalenderår."

Or. fr

Ændringsforslag 132
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 3, første afsnit, affattes således:
"3. Fra 2012 gennemfører 
Kommissionen en konsekvensevaluering 
med det formål inden 2014, som anført i 
artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
715/2007, at revidere de procedurer for 
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måling af CO2-emissioner, der er angivet 
i nævnte forordning. Navnlig fremsætter 
Kommissionen forslag, der kan sikre en 
tilpasning af procedurerne, så de på 
passende vis afspejler bilernes faktiske 
CO2-emissionsmønster. De reviderede 
procedurer bør gennemføres senest i 
2017. Kommissionen sikrer, at disse 
procedurer efterfølgende revideres 
regelmæssigt."

Or. fr

Ændringsforslag 133
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:
"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 
prøvningsprocedurens fleksibilitet.
Når det er tilladt med variationer for alle 
faktorerne i den samlede 
prøvningsprocedure, som påvirker de 
målte CO2-emissioner, skal 
Kommissionen sikre, at den indarbejder 
en justeringsberegning for hver af disse 
variabler i prøvningsprocedurerne, som 
skal anvendes til at tilpasse de målte 
værdier med henblik på at kompensere for 
variationen i faktorerne og dermed 
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normalisere de målte emissioner."

Or. en

Ændringsforslag 134
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:
"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

Begrundelse

Forsøgsdokumentation peger på, at det ofte ikke kan lade sig gøre at reproducere værdierne 
fra den oprindelige friløbsprøvning med et seriekøretøj. Derfor er det uhyre vigtigt, at der 
udføres en friløbsprøvning på det køretøj, der kontrolleres for produktionens 
overensstemmelse, med henblik på at fastslå køretøjets aerodynamik og rullemodstand og 
finde frem til de værdier, der skal bruges til prøvningen på rullestand, som indgår i 
prøvningen af produktionens overensstemmelse.

Ændringsforslag 135
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til den gældende forordning er det hensigtsmæssigt at fastholde Kommissionens 
pligt til at revidere procedurerne for måling af CO2-emissioner, så de på passende vis 
afspejler bilernes faktiske CO2-emissionsmønster, og at medtage godkendte innovative 
teknologier, jf. artikel 12 i prøvningsproceduren. Med henblik på at sikre konsekvens bør 
innovative teknologier ikke længere godkendes fra ikrafttrædelsesdatoen.

Ændringsforslag 136
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, udgår. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 137
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 3 indsættes følgende afsnit: 
"For at sikre, at de faktiske emissioner 
afspejles på passende vis, og at de målte 
CO2-værdier er umiddelbart 
sammenlignelige, sørger Kommissionen i 
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henhold til artikel 14, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 for, at de elementer i 
prøvningsproceduren, der har væsentlig 
indflydelse på de målte CO2-emissioner, 
er klart defineret. I forbindelse med 
kontrollen af, om CO2-emissionerne fra 
seriekøretøjer overholder værdierne for 
den godkendte type, skal værdierne for 
rullemodstand, der opnås ved 
friløbsprøvning med henblik på indstilling 
af dynamometeret, indhentes for det 
køretøj, for hvilket der udføres kontrol af 
produktionens overensstemmelse."

Or. en

Begrundelse

Der hersker bred enighed om, at den nuværende prøvningsprocedure ikke er en præcis 
afspejling af forholdene ved reel vejkørsel. Oplysningerne til forbrugerne er derfor upræcise 
og vildledende. Der skal indføres ordninger, der kan sikre, at de foretagne vurderinger i 
højere grad afspejler de faktiske emissioner i virkeligheden. Der vil stadig være behov for 
disse ordninger efter vedtagelsen af den nye verdensomspændende prøvningsprocedure for 
lette erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 138
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stk. 3a indsættes:
"3a. Kommissionen ser nærmere på 
fordelen ved at sikre, at de typegodkendte 
CO2-værdier omfatter emissioner fra brug 
af køretøjets vigtigste energiforbrugende 
anordninger, og fremsætter om 
nødvendigt forslag om, at dette skal træde 
i kraft i perioden efter 2020."

Or. en
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Begrundelse

Energiforbrugende anordninger som airconditioning og lys er i øjeblikket ikke aktiveret under 
prøvningsprocedurerne, hvilket bidrager til at øge forskellen mellem emissionsværdierne i 
typegodkendelsen og emissionerne ved almindelig kørsel, hvilket vildleder forbrugerne.

Ændringsforslag 139
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020 og overvejer 
muligheden for at opstille et ensartet mål 
for samtlige fabrikanter.

Or. it

Ændringsforslag 140
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. Senest den 31. december 2014 udfører 
Kommissionen en detaljeret undersøgelse 
af målet på 60 g CO2/km inden 2025, 
herunder de specifikke emissionsmål, 
betingelser og andre aspekter i forbindelse 
med denne forordning for at vurdere, 
hvorvidt målet viser sig at være 
hensigtsmæssigt, eller om et lavere mål er 



AM\931181DA.doc 83/106 PE506.077v01-00

DA

begrundet behørigt på baggrund af 
brugen af lavemissionsteknologier og 
udbredelsen heraf på markedet eller 
ændringer af de klimapolitiske mål. Som 
led i denne undersøgelse aflægger 
Kommissionen rapport om emissioner fra 
personbiler tidligere i 
produktionsprocessen og kan i givet fald 
fremsætte forslag til, hvordan der kan 
tages hensyn til disse emissioner i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 141
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020, inklusive et mål på 
60 g CO2/km i 2025.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning og fremsætter et forslag til 
retsakt over for Europa-Parlamentet og 
Rådet om:
- mål for CO2-emissionerne fra nye 
personbiler for perioden efter 2020
- undersøgelse af mulighederne for et 
ensartet mål for alle bilfabrikanter, der 
gør det muligt at undgå alle nyttekriterier
- eventuelt undersøgelse af mulighederne 
for et moduleret mål baseret på 
nyttekriteriet fodaftryk og de nyeste 
oplysninger om den europæiske bilpark
- undersøgelse af en flerårig gradvis og 
løbende reduktion af CO2-emissionsmålet 
for perioden efter 2020, som i givet fald 
omfatter et kapitaliseringssystem 
("banking")
- bestemmelserne vedrørende indførelse af 
en ny prøvningsprocedure, der er mere 
repræsentativ for de faktiske forhold i den 
europæiske trafik, der er overordnet og 
hensigtsmæssig for så vidt angår 
forordning (EF) nr. 715/2007, forordning 
(EF) nr. 443/2009 og den sideløbende 
revision af direktiv 1999/94/EF om 
mærkning af CO2-emissioner.

Or. fr

Begrundelse

Der skal fastsættes et mål for CO2-emissioner for perioden efter 2020, der er identisk for alle 
bilfabrikanter, med henblik på at sikre lighed og effektivitet. Inden udgangen af 2014 bør 
Kommissionen fremsætte et samlet forslag til retsakt, der indebærer en revision af 
prøvningsprocedurerne, og som både omfatter CO2-emissioner og EURO-
emissionsstandarderne samt direktivet om mærkning af køretøjer i henhold til deres CO2-
emissioner.



AM\931181DA.doc 85/106 PE506.077v01-00

DA

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020. Emissionsmålene for 
perioden efter 2020 fastsættes i henhold 
til de nye procedurer for måling af CO2-
emissioner, jf. stk. 3. Disse nye procedurer 
fastlægges og gennemføres senest den 31.
december 2014.

Or. en

Ændringsforslag 144
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. Senest den 1. januar 2018 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning med henblik på at definere:

– de nærmere bestemmelser for inden år 
2025 at nå et langsigtet mål på 70 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
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og
– de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, som omfatter en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de heraf afhængige 
erhvervsgrene, stiller Kommissionen om 
nødvendigt et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, der ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som sikrer den størst mulige 
sociale retfærdighed og bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 145
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020, og ikke inden den nye 
testcyklus og de nye prøvningsprocedurer 
er defineret fuldt ud, gennemført og de 
første resultater evalueret.

Or. en

Ændringsforslag 146
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

Or. en

Begrundelse

Nye mål for perioden efter 2020 bør helst vedtages ved udgangen af 2017, for at sikre, at 
bilindustrien stadig har tid nok til at opfylde de nye mål. Derfor bør Kommissionen foreslå en 
revision af målene ved udgangen af 2015.

Ændringsforslag 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. Senest den 31. december 2017 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2020. I tilfælde af 
ændringer i forbindelse med indførelsen 
af en forskriftsmæssig 
afprøvningsprocedure tages der 
tilstrækkeligt hensyn hertil i 
foranstaltningerne i artikel 13, stk. 7.

Or. de
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Begrundelse

Inden man fastlægger et langsigtet mål bør man iagttage markedsudviklingen. Fastlæggelse 
af en ny grænseværdi i 2014, som først træder i kraft efter 2020, forekommer forhastet, da det 
fortsat ikke er muligt at vurdere, hvilke teknologier der vil vinde frem på markedet. 
Ændringer i den forskriftsmæssige afprøvningsprocedure har indvirkning på 
emissionsmålene. Målene skal derfor tilpasses i forbindelse med anvendelse af en ny 
procedure.

Ændringsforslag 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for
perioden efter 2020.

5. Senest den 31. december 2017 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2030.

Or. en

Begrundelse

For at give bil- og komponentindustrien mulighed for at foretage langsigtede investeringer og 
innovation er det nødvendigt at tage hensyn til produktcyklerne, som er 5-7 år for personbiler 
og mere end 10 år for lette erhvervskøretøjer (ACEA). Derfor er det ønskeligt at aftale et mål 
for 2030 i 2017.

Ændringsforslag 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020, inklusive et mål på 
70 g CO2/km for 2025.

På grundlag af en sådan revision og 
konsekvensanalysen hertil forelægger 
Kommissionen et forslag om ændring af 
denne forordning på en måde, der neutral 
ud fra et konkurrencesynspunkt samt med 
hensyn til bæredygtighed og social lighed. 
Ethvert forslag om ændring af denne 
forordning skal være i overensstemmelse 
med den omkostningseffektive vej til 
opnåelse af Unionens langsigtede 
klimamål for 2050 og skal indeholde det 
samme ambitionsniveau for personbiler 
og lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 150
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. Senest den 31. december 2017 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2020.
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Or. fr

Begrundelse

Inden Kommissionen foretager en fornyet gennemgang af disse bestemmelser, bør man 
afvente fastlæggelsen af nye prøvningsprocedurer, og at der har været mulighed for at 
evaluere den igangværende tekniske udvikling. Kommissionen vil dermed bedre kunne 
vurdere situationen og de kommende muligheder for at reducere CO2-emissionerne.

Ændringsforslag 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020. Denne revision har til 
formål at fastsætte et mål mellem 
65 g CO2/km og 75 g CO2/km for tiden 
efter 2025 for de gennemsnitlige 
emissioner fra bilparker med nye 
personbiler. 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 i 
forbindelse med bekæmpelse af 
klimaændringer.

Or. de
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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 65 g og 75 g CO2/km realistiske.

Ændringsforslag 152
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Det følgende stykke indsættes efter stk. 
6:
"6a) Kommissionen offentliggør i 2016 en 
rapport, hvori man undersøger 
udviklingen inden for alternative former 
for brændstof og dermed forbundne 
emissioner fra tidligere processer. I 
rapporten fremlægger Kommissionen 
forslag til, hvordan og hvorvidt der i 
denne forordning kan tages højde for 
sådanne emissioner, der opstår ved 
anvendelse af såkaldte ikkeforurenende 
køretøjer."

Or. de

Begrundelse

Forordning 443/2009 vedrører kun bilernes udstødningsgasser og ikke de emissioner, der 
sker under produktionen af strøm eller brint til de såkaldte ikkeforurenende køretøjer, selv om 
deres faktiske emissioner kan være klart højere. For at sikre, at producenterne vil vælge de 
drivmidler, der giver de laveste emissioner, bør denne forordning også tage højde for alle 
forudgående emissioner, som man gør i USA.

Ændringsforslag 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra d
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med
henblik på tilpasning af formlerne i bilag 
I, så de afspejler eventuelle ændringer af 
de forskriftsmæssige afprøvningsmetoder 
til måling af specifikke CO2-emissioner, 
der er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008,
samtidig med at det sikres, at der 
fastsættes reduktionskrav af tilsvarende 
strenghed for fabrikanter og køretøjer af 
forskellig nytte under de gamle og de nye 
afprøvningsprocedurer.

7. Inden for rammerne af 
udvalgsproceduren i henhold til artikel 14 
forelægger Kommissionen forslag for 
Parlamentet og Rådet med henblik på 
tilpasning af eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008. 
I den forbindelse sikres det så vidt muligt, 
at der fastsættes reduktionskrav af 
tilsvarende strenghed for fabrikanter og 
køretøjer af forskellig nytte under de gamle 
og de nye afprøvningsprocedurer.
Afvigelser i de specifikke CO2-
emissionsmål, der opstår som følge af en 
ny afprøvningsprocedure, udlignes af et 
tilpasningsprogram med faktiske 
målinger, som omfatter alle 
køretøjsklasser, teknologier og 
producenter. Kommission giver samtidig 
producenterne mulighed for frem til 2020 
at foreslå individuelle omregningsfaktorer 
for de enkelte modeller, varianter og 
udgaver ved hjælp af 
sammenligningsmålinger, der som led i 
kontrollen kan anvendes i stedet for de 
tilpasninger, Kommissionen har foreslået. 
I den forbindelse fremlægger 
Kommissionen egnede forslag til
ændringer til artikel 3 og 8.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden og den demokratiske legitimitet bør ændringer til 
afprøvningsproceduren indføres efter udvalgsproceduren. Et tilpasningsprogram skal udligne 
de afvigelser i målsætningerne, der opstår som følge af en ny afprøvningsprocedure. Dette 
muliggøres af producenternes valgfrihed, hvilket styrker muligheden for i en 
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overgangsperiode at korrigere de afvigelser fra Kommissionens metode, der er relevante for 
kontrollen med målsætningerne.

Ændringsforslag 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) I punkt 1 i bilag I affattes litra b) 
således:
"b) Fra og med 2016 finder en af 
følgende formler anvendelse:
i) Specifikke CO2-emissioner = 130 + a × 
(M – M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien a = 0,0457 som fastlagt i 
henhold til artikel 13, stk. 2
ii) Specifikke CO2-emissioner = 130 + b × 
(F - F0)
hvor:
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m2)
F0 = værdien b = 17,6 som fastlagt i 
henhold til artikel 13, stk. 2"

Or. de

Begrundelse

Producenterne har baseret deres planlægning frem til 2015 på den hidtidige parameter, 
nemlig masse. Derfor foreslås en dobbeltordning, hvor "footprint" kan bruges som alternativ 
til masse – dvs. en indfasning af fodaftrykket/"footprint" som parameter. Værdien b = 17,6 
kommer fra Kommissionens konsekvensanalyse og svarer til en hældning på 60 %, hvilket 
giver en retfærdig byrdefordeling mellem producenterne.
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Ændringsforslag 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fra 2020: c) Fra 2020 finder en af følgende formler 
anvendelse:

i) Specifikke CO2-emissioner = 95 + b × 
(F - F0)
hvor:
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m2)
F0 = værdien b = 17,6 som fastlagt i 
henhold til artikel 13, stk. 2"

Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

ii) Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

hvor hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

a = 0,0333." a = 0,0333."

Or. de

Begrundelse

Producenterne har baseret deres planlægning frem til 2015 på den hidtidige parameter, 
nemlig masse. Derfor foreslås en dobbeltordning, hvor "footprint" kan bruges som alternativ 
til masse – dvs. en indfasning af fodaftrykket/"footprint" som parameter. Værdien b = 17,6 
kommer fra Kommissionens konsekvensanalyse og svarer til en hældning på 60 %, hvilket 
giver en retfærdig byrdefordeling mellem producenterne.

Ændringsforslag 156
Rebecca Harms

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

Specifik CO2-emission = 80 + a × (F – F0)

Or. en

Ændringsforslag 157
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

Specifik CO2-emission = 70 + a × (M –
M0)

Or. en

Begrundelse

I juni 2012 bad den tyske Forbundsdag forbundsregeringen om at støtte en ambitiøs 
europæisk plan om 70 g/km i 2020, som vil bidrage til de særdeles påkrævede og mere 
ambitiøse europæiske klimamål.

Ændringsforslag 158
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

Specifik CO2-emission = 95 + a × (F – F0)
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Or. en

Begrundelse

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Ændringsforslag 159
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – formel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

Specifik CO2-emission = 95 + a × (F – F0)

Or. fr

Ændringsforslag 160
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – definition af værdien "M"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)
(Denne ændring vedrører hele 
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retsaktsforslaget.)

Or. en

Begrundelse

Køretøjets masse er ikke en god indikator for dets nytte (anvendelighed), hvorfor den ikke bør 
anvendes til fastsættelse af de specifikke emissionsmål. Fodaftrykket (sporvidde x 
akselafstand) er mere neutralt, stabilt og afspejler mere præcist køretøjets nytte. Hvis 
forordningen baseres på fodaftryk, tilskyndes fabrikanterne til at nedbringe bilernes vægt, 
hvorved fabrikanternes samlede omkostninger til opnåelse af deres 2020-mål vil blive
reduceret.

Ændringsforslag 161
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – definition af værdien "M"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)

Or. en

Begrundelse

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Ændringsforslag 162
Corinne Lepage
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – definition af værdien "M"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)

Or. fr

Ændringsforslag 163
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – definition af værdien "M0"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

F0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 164
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – definition af værdien "M0"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

F0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

Or. en
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Begrundelse

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Ændringsforslag 165
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – definition af værdien "M0"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

F0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

Or. fr

Ændringsforslag 166
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – værdien af bogstavet "a" i formlen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Hældning svarende til 60 % baseret på 2009-bilparken.

Ændringsforslag 167
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – værdien af bogstavet "a" i formlen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Ændringsforslag 168
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – værdien af bogstavet "a" i formlen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a = 0,0333. a = 0

Or. en
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Begrundelse

Den voksende markedspenetration for køretøjsteknologier med ultralav CO2-udledning 
overflødiggør nytteparameteren og hældningen, eftersom fabrikanterne har mulighed for at 
opnå nulemissioner.

Ændringsforslag 169
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – værdien af bogstavet "a" i formlen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Begrundelse

Det virker mere korrekt at anvende oplysningerne om bilparken i 2009 end i 2006 ved 
fastsættelsen af koefficienten "a", hældning af den rette linje for fordelingen af indsatsen 
mellem bilfabrikanterne.

Ændringsforslag 170
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c – værdien af bogstavet "a" i formlen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Værdien a = 17,6 stammer fra Kommissionens konsekvensanalyse og svarer til en hældning 
på 60 %. Ifølge rapporten fra EEA "Overvågning af CO2-udledningerne fra fabriksnye 
personbiler i EU: sammendrag af tallene for 2011" var det gennemsnitlige fodaftryk for 
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fabriksnye personbiler, der blev indregistreret samme år, 3,97 m2, hvilket peger på en 
udgangsværdi for F0 på 3,97.

Ændringsforslag 171
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
litra:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 50 + a × (M –
M0)
hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = 50 % hældning."

Or. en

Begrundelse

I juni 2012 bad den tyske Forbundsdag forbundsregeringen om at støtte en ambitiøs 
europæisk plan om 50 g/km i 2025, som vil bidrage til de særdeles påkrævede og mere 
ambitiøse europæiske klimamål.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
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litra:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 65 + 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 60 %."

Or. en

Ændringsforslag 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
litra:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 70 + 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 60 %."

Or. en

Ændringsforslag 174
Rebecca Harms

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende 
litra:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 60 + a × (F – F0)
hvor
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)
F0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = svarende til en hældning på 60 %

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I bilag I tilføjes følgende punkt:
"2a. En fabrikant skal anvende samme 
nytteparameter (masse eller fodaftryk 
("footprint")) for hele sin bilpark. Når en 
fabrikant har valgt at anvende fodaftryk 
("footprint") som nytteparameter til at 
fastslå overensstemmelse med sine 
specifikke emissionsmål, kan fabrikanten 
ikke anvende masse i de efterfølgende 
år."

Or. de
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Begrundelse

Hvis bilindustrien kunne vælge nytteparameter for hver enkelt type køretøj i deres flåde, ville 
det svække det overordnede ambitionsniveau betydeligt. For hvert enkelt køretøj ville man 
blot vælge den nytteparameter, der krævede den mindste arbejdsindsats. Dette ville ikke 
anspore dem til at inkorporere vægtreduktion som en generel strategi.

Ændringsforslag 176
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag II – del A – nr. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I bilag II, del A, punkt 1, indsættes 
følgende litra:
"(fa) maksimal nettoeffekt (kW)"

Or. en

Begrundelse

Den maksimale nettoeffekt (kW) er en vigtig parameter, der påvirker køretøjets CO2-
emissioner, og bør derfor registreres.

Ændringsforslag 177
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag II – del A – nr. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I bilag II, del A, punkt 1, indsættes 
følgende litra:
"fb) slagvolumen (cm3)."

Or. en
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Begrundelse

Motorens slagvolumen er en vigtig parameter for køretøjets CO2-emissioner og bør derfor 
registreres.


