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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette køretøjer
(KOM(2009)0593 – C7–0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0593),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0271/2009),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og 
Turismeudvalget (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) For at sikre, at værdierne for CO2-
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emissioner og brændstofeffektivitet for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er 
repræsentative, bør Kommissionen, hvor 
det er relevant, overveje at revidere 
lovgivningen om typegodkendelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har i et uofficielt dokument "non-paper" accepteret, at det aktuelle forslag om 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er uigennemførligt. Sammen med ændringsforslag 3, 4, 12 
og 13 lader dette ændringsforslag det oprindelige dårligt udformede forslag udgå og 
opfordrer Kommissionen til at fremlægge nye forslag senest i 2011.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 150 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de større omkostninger i forbindelse med nedbringelsen af CO2 i lette 
erhvervskøretøjer i forhold til personbiler og de længere udviklings- og produktionscyklusser, 
som er nødvendige i denne forbindelse, er opnåelsen af et mål på 135 g CO2/km inden for den 
forslåede tidsramme ikke realistisk. 150 g CO2/km er et ambitiøst, men opnåeligt mål.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 
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(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
typeattesten 

(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
typeattesten for det færdigopbyggede eller 
trinvis færdigopbyggede køretøj.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har i et uofficielt dokument "non-paper" accepteret, at det aktuelle forslag om 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er uigennemførligt. Sammen med ændringsforslag 1, 4, 12 
og 13 lader dette ændringsforslag det oprindelige dårligt udformede forslag udgå og 
opfordrer Kommissionen til at fremlægge nye forslag senest i 2011.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Punkt 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er de specifikke emissioner for det trinvis 
færdigopbyggede køretøj ikke 
tilgængelige, anvender fabrikanten af 
basiskøretøjet de specifikke emissioner for 
basiskøretøjet til at fastsætte dettes 
gennemsnitlige CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har i et uofficielt dokument "non-paper" accepteret, at det aktuelle forslag om 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er uigennemførligt. Sammen med ændringsforslag 1, 3, 12 
og 13 fjerner dette ændringsforslag det oprindelige dårligt udformede forslag og opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge nye forslag senest i 2011.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Punkt 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved bestemmelsen af den enkelte 
fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner skal der efter anmodning fra 
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fabrikanten tages hensyn til en eventuel 
overstigning af det i forordning (EF) nr. 
443/2009 fastsatte CO2-mål for den 
samme fabrikant og i samme kalenderår.
I dette tilfælde beregnes beløbet således: 
80 % af forskellen mellem fabrikantens 
specifikke CO2-emissionsmål og 
gennemsnittet af de specifikke CO2-
emissioner i henhold til forordning (EF) 
nr. 443/2009 fratrækkes fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
for lette erhvervskøretøjer. Direktiv 
2009/33/EF fastsætter det antal kilometer, 
som et køretøj kan køre i sin levetid til 
80 % for personbiler og lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Eftersom nedbringelsen af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer oprindeligt blev 
indført som et led i de supplerende foranstaltninger vedrørende CO2-emissioner fra 
personbiler, er det en logisk konsekvens at anvende et gennemsnit, som er baseret på begge 
bilparker. Det bør være muligt at lægge gennemsnitsværdien for CO2-emissioner fra 
fabrikanternes biler og lette erhvervskøretøjer til grund, eftersom dette, som påvist i EU-
konsekvensanalysen, reducerer omkostningerne for fabrikanternes overholdelse af reglerne. 
Fra et miljøpolitisk og et politisk synspunkt spiller det ikke nogen rolle, om det er CO2-
emissionerne fra personbiler eller fra lette erhvervskøretøjer, som nedbringes. Et sådant 
gennemsnit er ikke til ulempe for de fabrikanter af lette erhvervskøretøjer, som ikke 
fremstiller personbiler, idet alle disse allerede er omfattet af artikel 10. De 80 % afspejler det 
større antal kilometer, som et erhvervskøretøj kan køre i hele sin levetid, samt de 
foranstaltninger til nedbringelse af CO2-emissioner, som er omfattet af denne lovgivning (jf. 
direktiv 2009/33/EF, tabel 3 i bilaget). 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger

Hastighedsbegrænsende anordninger skal 
indføres inden 2015 for at begrænse den 
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maksimale hastighed for nyfremstillede 
N1-køretøjer til 120 km/t, som defineret i 
artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Begrænsning af den maksimale hastighed for N1-køretøjer vil have en positiv indvirkning på 
nedbringelsen af CO2-emissioner. Disse køretøjer anvendes næsten udelukkende i 
erhvervsmæssigt øjemed og behøver ikke at kunne køre hurtigere end 120 km/t. Det er ikke 
meningen, at dette skal danne præcedens for andre typer køretøjer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af nye lette 
erhvervskøretøjer, som ikke har fået en 
undtagelse efter artikel 10, kan danne en 
pool med henblik på at opfylde deres 
forpligtelser i medfør af artikel 4.

1. Fabrikanter, som ikke har fået tildelt en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 10 
eller i henhold til artikel 11 i forordning 
(EF) nr. 443/2009, kan danne en pool med 
henblik på at opfylde deres forpligtelser i 
medfør af artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at tage udgangspunkt i gennemsnitsværdien for CO2-emissioner fra 
fabrikanternes biler og lette erhvervskøretøjer, eftersom dette, som påvist i EU-
konsekvensanalysen, reducerer omkostningerne for fabrikanternes overholdelse af reglerne. 
Fra et miljøpolitisk og et politisk synspunkt spiller det ikke nogen rolle, om det er CO2-
emissionerne fra personbiler eller fra lette erhvervskøretøjer, som nedbringes. Et sådant 
gennemsnit er ikke til ulempe for de fabrikanter af lette erhvervskøretøjer, som ikke 
fremstiller personbiler, idet alle disse allerede er omfattet af artikel 10. De 80 % afspejler det 
større antal kilometer, som et erhvervskøretøj kan køre i hele sin levetid, samt 
foranstaltningerne til nedbringelse af CO2-emissionerne i henhold til denne forordning (jf. 
direktiv 2009/33/EF, tabel 3 i bilaget).
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Stk. 5 finder ikke anvendelse, når alle 
fabrikanter i poolen deltager i samme 
gruppe af forbundne fabrikanter.

6. Stk. 5 finder ikke anvendelse, når alle 
fabrikanter i poolen er en del af samme 
gruppe af sammenhørende fabrikanter, 
eller når poolen består af blot en enkelt 
fabrikant, som sammenlægger sine 
personbiler og lette erhvervskøretøjer i en 
pool.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De respektive mål for de enkelte 
fabrikanter skal erstattes af modificerede 
mål for fabrikanten, når der findes en 
pool for personbiler og lette 
erhvervskøretøjer.
Modificeringen defineres på følgende 
måde: 
80 % af forskellen mellem fabrikantens 
specifikke CO2-emissionsmål og de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 
skal tilføjes fabrikantens gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissionsmål for lette 
erhvervskøretøjer. Direktiv 2009/22/EF 
fastsætter det antal kilometer, som et 
køretøj kan køre i sin levetid til 80 % for 
personbiler og lette erhvervskøretøjer.
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Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km: 

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km: 

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Sanktioner for fabrikanter, som ikke nedbringer deres CO2-emissioner for lette 
erhvervskøretøjer, bør svare til de sanktioner, som gælder for personbiler. Kommissionens 
forslag indeholder ikke nogen begrundelse for at indføre strengere sanktioner for N1-
køretøjer. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Fra 2019: b) Fra 2019:
(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 8, stk. 2, litra a).
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved: I denne artikel forstås ved:

 "emissionsoverskridelse": det positive 
antal g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner - under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 11 -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4 
gælder for, afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og "antal nye lette 
erhvervskøretøjer": det antal nye lette 
erhvervskøretøjer, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende tidsrum, jf. indfasningskriteriet 
i artikel 4.

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner - under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 11, og CO2-
reduktioner under det i forordning (EF) 
nr. 443/2009 fastsatte emissionsmål -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4
gælder for, afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og "antal nye lette 
erhvervskøretøjer": det antal nye lette 
erhvervskøretøjer, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende tidsrum, jf. indfasningskriteriet 
i artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Pooling mellem personbiler og lette erhvervskøretøjer (som tager udgangspunkt i et 
gennemsnit af afstanden til målet) reducerer omkostningerne for fabrikanternes overholdelse 
af reglerne som påvist i EU-konsekvensanalysen. Fra et miljøpolitisk og et politisk synspunkt 
spiller det ikke nogen rolle, om det er CO2-emissionerne fra personbiler eller fra lette 
erhvervskøretøjer, som nedbringes. En sådan pooling er ikke til ulempe for de fabrikanter af 
lette erhvervskøretøjer, som ikke fremstiller personbiler, idet alle disse allerede er omfattet af 
artikel 10. De 80 % afspejler det større antal kilometer, som et erhvervskøretøj kan køre i 
hele sin levetid, samt foranstaltningerne til nedbringelse af CO2-emissionerne i henhold til 
denne forordning.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
økonomiske og teknologiske potentiale til 
at nedbringe de specifikke CO2-
emissioner, og under hensyntagen til de 
særlige forhold på markedet for den type 
let erhvervskøretøj, der fremstilles.

d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
økonomiske, teknologiske potentiale og 
industriens samlede gennemsnit til at 
nedbringe de specifikke CO2-emissioner, 
og under hensyntagen til de særlige forhold 
på markedet for den type let 
erhvervskøretøj, der fremstilles.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør tydeliggøre, at fabrikanter, som har fået tildelt en undtagelse, skal opnå de 
samme reduktioner som deres konkurrenter og ikke tillade Kommissionen at foreslå 
urealistiske reduktioner.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre 

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 150 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre 

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de større omkostninger i forbindelse med nedbringelsen af CO2 i lette 
erhvervskøretøjer i forhold til personbiler og de længere udviklings- og produktionscyklusser, 
som er nødvendige, er det urealistisk at nå et mål på 135 g CO2/km inden for den forslåede 
tidsramme. 150 g CO2/km er et ambitiøst, men opnåeligt mål.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i stk. 7 i del B i 
bilag II og forelægger om nødvendigt et 
forslag om ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Senest i 2011 forelægger Kommissionen 
om nødvendigt et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik på at 
udvikle en procedure for at opnå 
repræsentative værdier for CO2-
emissioner og brændstofeffektivitet for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har i et uofficielt dokument "non-paper" accepteret, at det aktuelle forslag om 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er uigennemførligt. Sammen med ændringsforslag 1, 3, 4 
og 13 fjerner dette ændringsforslag det oprindelige dårligt udformede forslag og opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge nye forslag senest i 2011.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag II – del B – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer

udgår

De specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer fastlægges i 
overensstemmelse med direktiv 
2004/3/EF. Såfremt denne værdi ikke er 
tilgængelig, fastsættes de specifikke 
emissioner for et trinvis færdigopbygget 
køretøj til samme værdi som den højeste 
værdi af de specifikke emissioner for alle 
færdigopbyggede køretøjer, der er af 
samme køretøjstype som det delvis 
opbyggede køretøj, som det trinvis 
færdigopbyggede køretøj er baseret på, og 
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som er registreret i EU i det samme 
overvågningsår, hvor "køretøjstype" 
defineres i overensstemmelse med 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EF. Hvis der 
er mere end tre forskellige værdier af 
specifikke emissioner for alle 
færdigopbyggede køretøjer, anvendes de 
næsthøjeste specifikke emissioner.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har i et uofficielt dokument "non-paper" accepteret, at det aktuelle forslag om 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er uigennemførligt. Sammen med ændringsforslag 1, 3, 4 
og 12 fjerner dette ændringsforslag det oprindelige dårligt udformede forslag og opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge nye forslag senest i 2011.
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BEGRUNDELSE

Et lovgivningsforslag om CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer har været ventet lige 
siden der blev indført en lignende lovgivning for personbiler.

Lette erhvervskøretøjer benyttes hovedsagelig af virksomheder, herunder små og mellemstore 
virksomheder, og i øjeblikket udgør lette erhvervskøretøjer ca. 12 % af bilparken. Vi må også 
erkende, at disse køretøjer ofte indkøbes i store mængder af indkøbere af bilparker og derfor 
allerede er underlagt en streng kontrol med hensyn til deres effektivitet og driftsomkostninger.

Til trods herfor udgjorde den gennemsnitlige reduktion af CO2-emissioner i perioden 2002-
2007 for lette erhvervskøretøjer 0,4-0,5 % om året, og denne forbedrede brændstoføkonomi er 
blevet opvejet af den øgede efterspørgsel efter transport og større køretøjer.

Det er derfor nødvendigt at vedtage fællesskabsmål for nye lette erhvervskøretøjer for at 
forebygge en fragmentering af det indre marked, som ville kunne opstå med vedtagelsen af 
uensartede foranstaltninger på medlemsstatsniveau. Fastsættelse af CO2-emissionsnormer for 
nye lette erhvervskøretøjer er endvidere nødvendigt for at forebygge risikoen for, at der opstår 
et lovgivningsmæssigt hul som følge af en vis overlapning mellem registreringer af 
personbiler og lette erhvervskøretøjer. Endvidere opfordrede Rådet den 28. juni 2007 
Kommissionen til at fremsætte et forslag vedrørende bedre brændstoføkonomi i lette 
erhvervskøretøjer. Endelig er det vigtigt at opmuntre bilbranchen til at investere i nye 
teknologier. 

Ordføreren kan erklære sig enig i hovedparten af forslaget, og glæder sig især over det 
fornuftige forslag om hovedsageligt at lægge den lovgivning om CO2-emissioner fra lette 
køretøjer, som blev vedtaget i Parlamentets sidste session, til grund for forslaget. Ligesom 
branchen for personbiler, bør også branchen for lette erhvervskøretøjer gøre en indsats for at 
yderligere at nedbringe emissionerne. 

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at de to brancher ikke fungerer helt på samme måde. 
Branchen for lette erhvervskøretøjer har længere udviklings- og produktionscyklusser end 
branchen for personbiler. Tilsvarende gælder det for lette erhvervskøretøjer, således som 
navnet indikerer, at disse i vid udstrækning anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, og i 
modsætning til personbiler er der mindre spillerum til at ændre deres form eller vægt med det 
formål at reducere emissionerne. Den vigtigste måde at gøre dette på for så vidt angår lette 
erhvervskøretøjer er at foretage ændringer på motoren og køretøjets mekanik – hvilket tager 
betydeligt længere tid og er langt mere omkostningskrævende end bare at ændre karosseriet.
Det bør også noteres, at de lette erhvervskøretøjer allerede anvender diesel i meget større 
udstrækning end personbiler. 

Ordføreren ønsker dog ikke, at måldatoerne i forslaget udskydes ydereligere. En nærmere 
måldato vil skabe mere fokus og hurtigere resultater. Ikke desto mindre stiller ordføreren sig 
tvivlsom over for, hvor vidt det er realistisk at opnå det foreslåede langsigtede mål på 135 g 
CO2/km inden for den givne tidsramme. I betragtning af de større omkostninger i forbindelse 



PR\813741DA.doc 17/18 PE411.042v01-00

DA

med nedbringelsen af CO2 i lette erhvervskøretøjer i forhold til personbiler og de længere 
udviklings- og produktionscyklusser, som er nødvendige, er et mål på 150g CO2/km et 
ambitiøst, men realiserbart mål.

Den foreslåede lovgivning gør det muligt for fabrikanter at danne pools imellem sig for på 
denne måde at opnå emissionsmålene. Denne fleksibilitet bør hilses velkommen. I 
overensstemmelse med princippet om, at et gram sparet CO2 er et gram sparet CO2, uanset 
hvordan dette er opnået, foreslår ordføreren, at fabrikanter, der både producerer personbiler og 
lette erhvervskøretøjer, får mulighed for at danne en pool mellem de to typer af køretøjer
inden for deres selskab. Pooling mellem personbiler og lette erhvervskøretøjer (som tager 
udgangspunkt i et gennemsnit af afstanden til målet) reducerer omkostningerne for 
fabrikanternes overholdelse af reglerne som påvist i EU-konsekvensanalysen. Fra et 
miljøpolitisk og et politisk synspunkt spiller det ikke nogen rolle, om det er CO2-emissionerne 
fra personbiler eller fra lette erhvervskøretøjer, som nedbringes. En sådan pooling udgør ikke 
nogen ulempe for de fabrikanter af lette erhvervskøretøjer, som ikke fremstiller personbiler, 
idet alle disse allerede er omfattet af artikel 10. Det er såvel gavnligt for miljøet som god 
forretningspraksis at give fabrikanterne denne yderligere fleksibilitet.

Ordføreren er glad for, at Kommissionen har foreslået undtagelser for fabrikanter, som 
producerer færre end 22 000 køretøjer om året, og mener, at forslaget udgør et fornuftigt
udgangspunkt. Imidlertid bør det fremgå tydeligt af forordningen, at fabrikanter, som har fået 
tildelt en undtagelse, skal opnå de samme reduktioner som deres konkurrenter, og at 
Kommissionen ikke skal kunne foreslå urealistiske reduktioner, hvorfor ordføreren har 
fremsat et ændringsforslag til dette spørgsmål.

Ordføreren finder det overraskende, at de foreslåede sanktioner for fabrikanter, for hvem det 
ikke lykkes at reducere CO2-emissionerne for lette erhvervskøretøjer, skal beregnes på et 
strengere grundlag end for fabrikanter, som ikke formår at reducere CO2-emissionerne for 
personbiler. Sanktionerne bør være ens inden for begge brancher, og Kommissionens forslag 
indeholder ikke nogen begrundelse for at indføre strengere sanktioner for N1-køretøjer. 
Ordføreren foreslår derfor, at teksten ændres, så den svarer til lovgivningen for personbiler.

Hele formålet med dette forslag er at reducere CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer. 
Som påpeget er dette mere vanskeligt at gennemføre for lette erhvervskøretøjer end for 
personbiler, eftersom det hverken er lige så nemt eller lige så hurtigt at ændre karosseriet på 
lette erhvervskøretøjer for at gøre dem mere effektive. Alle ændringer skal i stedet foretages 
ved motoren eller mekanikken. En anden måde at tackle problemet på kunne imidlertid være 
at indføre obligatoriske hastighedsbegrænsende anordninger for lette erhvervskøretøjer, og da 
teknologien hertil allerede findes, er det en billig og effektiv måde at nedbringe emissionerne 
på her og nu, og mange kommercielle organisationer eftermonterer dem på deres køretøjer. 
Ordførerens forslag vedrører kun lette erhvervskøretøjer – køretøjer, som næsten udelukkende 
anvendes til erhvervsmæssige formål og ikke behøver at kunne køre hurtigere end 120 km/t –
og det er ikke meningen, at dette skal danne præcedens for at indføre hastighedsbegrænsende 
anordninger for personbiler. 

Endelig har Kommissionen – i et uofficielt dokument – erkendt, at dens oprindelige forslag 
for trinvis færdigopbyggede køretøjer (dvs. køretøjer, som opbygges i etaper af forskellige 
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fabrikanter) ikke kan gennemføres. Det er naturligvis uretfærdigt at straffe fabrikanterne af 
basiskøretøjet, eftersom de ikke er ansvarlige for, hvad der sker med køretøjet senere i 
produktionsforløbet. Kommissionen har foreslået at vende tilbage med et nyt forslag inden 
2014, men ordføreren foreslår, at Kommissionen fremsætter et forslag til, hvorledes trinvis 
opbyggede køretøjer skal håndteres, inden 2011. Dette bør opnås ved at oprette et system til at 
måle de færdigbyggede køretøjers faktiske emissioner.


