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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya 
lätta nyttofordon som ett led i gemenskapens samordnade strategi för att minska 
koldioxidutsläppen från lätta fordon
(KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0593),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0271/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 192.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
transport och turism (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att garantera att värdena för 
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koldioxidutsläpp och bränsleeffektivitet 
för etappvis färdigbyggda fordon är 
representativa bör kommissionen, i 
tillämpliga fall, se över lagstiftningen för 
typgodkännande.

Or. en

Motivering

Kommissionen har i ett icke-officiellt dokument (”non-paper”) erkänt att det aktuella 
förslaget om etappvis färdigbyggda fordon inte är genomförbart. Genom detta 
ändringsförslag och ändringsförslagen 3, 4, 12 och 13 stryks det ursprungliga, dåligt 
utformade förslaget, och kommissionen uppmanas att lägga fram nya förslag senast 2011.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 150 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens kolidioxidutsläpp är 
högre än för personbilar och på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs för 
detta, är det orealistiskt att målet på 135 g CO2/km ska kunna nås inom den tidsram som 
föreslås. 150g g CO2/km är ett ambitiöst, men uppnåeligt mål.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
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som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse,

som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse 
för det färdigbyggda eller etappvis 
färdigbyggda fordonet,

Or. en

Motivering

Kommissionen har i ett icke-officiellt dokument (”non-paper”) erkänt att det aktuella 
förslaget om etappvis färdigbyggda fordon inte är genomförbart. Genom detta 
ändringsförslag och ändringsförslagen 1, 4, 12 och 13 stryks det ursprungliga, dåligt 
utformade förslaget, och kommissionen uppmanas att lägga fram nya förslag senast 2011.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det saknas uppgifter om det etappvis 
färdigbyggda fordonets specifika utsläpp 
ska tillverkaren av grundfordonet 
använda grundfordonets specifika utsläpp 
för att fastställa det etappvis färdigbyggda 
fordonets genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Kommissionen har i ett icke-officiellt dokument (”non-paper”) erkänt att det aktuella 
förslaget om etappvis färdigbyggda fordon inte är genomförbart. Genom detta 
ändringsförslag och ändringsförslagen 1, 3, 12 och 13 stryks det ursprungliga, dåligt 
utformade förslaget, och kommissionen uppmanas att lägga fram nya förslag senast 2011.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fastställa varje tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
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ska en tillverkares eventuella 
överuppfyllande av 
koldioxidutsläppsmålen enligt förordning 
(EG) nr 443/2009 beaktas för den 
tillverkaren och under samma kalenderår 
om tillverkaren begär detta. Detta ska i så 
fall beräknas på följande sätt:
80 % av skillnaden mellan tillverkarens 
specifika utsläppsmål och dennes 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
i enlighet med förordning 
(EG) nr 443/2009 ska räknas bort från 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp för lätta nyttofordon. 
I direktiv 2009/33/EG fastställs 
förhållandet mellan det totala antalet 
kilometer under hela livscykeln för 
personbilar och lätta nyttofordon till 
80 %.

Or. en

Motivering

Minskningen av de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp ingick först i de kompletterande 
åtgärderna för personbilars koldioxidutsläpp, så det är logiskt att utgå från ett genomsnitt för 
båda fordonsparker. Det bör vara möjligt att utgå från ett genomsnittligt koldioxidutsläpp 
från tillverkarnas fordonsparker för personbilar och lätta nyttofordon. Detta skulle sänka 
tillverkarnas kostnader för att följa lagstiftningen, såsom visades i EU:s konsekvensanalys. 
Politiskt och miljömässigt sett spelar det ingen roll huruvida det är personbilarnas eller de 
lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp som minskas. Ett sådant genomsnitt skulle inte 
förfördela tillverkare av lätta nyttofordon som inte tillverkar personbilar eftersom de redan 
omfattas av artikel 10. Procentsatsen 80 % avspeglar det faktum att de lätta nyttofordonen 
totalt sett tillryggalägger fler kilometer än personbilarna, samt de långsiktigare åtgärderna 
för att minska deras koldioxidutsläpp i enlighet med denna förordning (se tabell 3 i bilaga I 
till direktiv 2009/33/EG). 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hastighetsbegränsare
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Hastighetsbegränsare ska införas senast 
2015 för att begränsa toppfarten till 
120 km/h för nytillverkade N1-fordon 
enligt definitionen i artikel 2.

Or. en

Motivering

En begränsning av N1-fordonens toppfart skulle inverka positivt på minskningen av 
koldioxidutsläppen. Dessa fordon används nästan uteslutande i nyttoändamål och deras 
toppfart behöver inte överskrida 120 km/h. Detta bör inte ses som ett prejudikat för andra 
fordonstyper.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tillverkare av lätta nyttofordon som 
inte beviljats undantag enligt artikel 10 får 
bilda en pool för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt artikel 4.

1. De tillverkare av lätta nyttofordon som 
inte beviljats undantag enligt artikel 10 
eller enligt artikel 11 i förordning 
(EG) nr 443/2009 får bilda en pool för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att utgå från en poolning av koldioxidutsläppen från tillverkarnas 
fordonsparker för personbilar och lätta nyttofordon. Detta skulle sänka tillverkarnas 
kostnader för att följa lagstiftningen, såsom visades i EU:s konsekvensanalys. Politiskt och 
miljömässigt sett spelar det ingen roll huruvida det är personbilarnas eller de lätta 
nyttofordonens koldioxidutsläpp som minskas. Ett sådant genomsnitt skulle inte förfördela 
tillverkare av lätta nyttofordon som inte tillverkar personbilar eftersom de redan omfattas av 
artikel 10. Procentsatsen 80 % avspeglar det faktum att de lätta nyttofordonen totalt sett 
tillryggalägger fler kilometer än personbilarna, samt de långsiktigare åtgärderna för att 
minska deras koldioxidutsläpp i enligt med denna förordning (se tabell 3 i bilaga I till 
direktiv 2009/33/EG). 
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Punkt 5 gäller inte om samtliga 
tillverkare i poolen ingår i samma grupp av 
anslutna tillverkare.

6. Punkt 5 gäller inte om samtliga 
tillverkare i poolen ingår i samma grupp av 
anslutna tillverkare eller om poolen utgörs 
av endast en tillverkare som sammanför 
sina personbilar och lätta nyttofordon i en 
pool.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Målen för de enskilda tillverkarna ska 
ersättas av ett modifierat mål för 
tillverkaren om det finns en pool för 
personbilar och lätta nyttofordon.
Modifieringen fastställs på följande sätt: 
80 % av skillnaden mellan tillverkarens 
specifika koldioxidutsläpp och dennes 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
i enlighet med förordning (EG) 443/2009 
ska adderas till dennes genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläppsmål för lätta 
nyttofordon. I direktiv 2009/33/EG 
fastställs förhållandet mellan det totala 
antalet kilometer under hela livscykeln för 
personbilar och lätta nyttofordon till 
80 %.

Or. en
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Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km: i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 95 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. en

Motivering

Påföljderna för tillverkare som inte sänker utsläppen från de lätta nyttofordon som de 
tillverkar bör vara i linje med motsvarande lagstiftning för tillverkare av personbilar. I 
kommissionens förslag ges inget skäl till de strängare påföljderna för N1-fordon.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fr.o.m. 2019: (b) Fr.o.m. 2019:
(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

(Extra utsläpp × 95 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 8.2 a.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna artikel avses med I denna artikel avses med

extra utsläpp: antalet (ett positivt tal) gram 
per kilometer med vilket en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
– med beaktande av eventuella 
koldioxidutsläppsminskningar genom 
innovativ teknik som godkänts i enlighet 
med artikel 10 – överskrider dennes 
specifika utsläppsmål under det kalenderår 
eller den del av kalenderåret som 
skyldigheten enligt artikel 4 gäller, 
avrundat till närmaste tre decimaler, och

extra utsläpp: antalet (ett positivt tal) gram 
per kilometer med vilket en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
– med beaktande av eventuella 
koldioxidutsläppsminskningar genom 
innovativ teknik som godkänts i enlighet 
med artikel 11 och utsläppsminskningar 
under målet i enlighet med definitionen i 
förordning (EG) nr 443/2009 –
överskrider dennes specifika utsläppsmål 
under det kalenderår eller den del av 
kalenderåret som skyldigheten enligt 
artikel 4 gäller, avrundat till närmaste 
tre decimaler, och antalet nya lätta 
nyttofordon:

antalet nya lätta nyttofordon: det antal nya 
lätta nyttofordon som tillverkaren har 
tillverkat och som har registrerats under 
den aktuella perioden enligt 
infasningskriterierna i artikel 4.

antalet nya lätta nyttofordon: det antal nya 
lätta nyttofordon som tillverkaren har 
tillverkat och som har registrerats under 
den aktuella perioden enligt 
infasningskriterierna i artikel 4.

Or. en

Motivering

Poolning av personbilar och lätta nyttofordon (på basis av ett genomsnitt av avstånden till 
målen) sänker tillverkarnas kostnader för att följa lagstiftningen, såsom visas i 
EU:s konsekvensanalys. Politiskt och miljömässigt sett spelar det ingen roll huruvida det är 
personbilarnas eller de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp som minskas. En sådan 
poolning förfördelar inte tillverkare av lätta nyttofordon som inte tillverkar personbilar 
eftersom dessa redan omfattas av artikel 10. Procentsatsen 80 % avspeglar det faktum att de 
lätta nyttofordonen totalt sett tillryggalägger fler kilometer än personbilarna, samt de 
långsiktigare åtgärderna för att minska deras koldioxidutsläpp i enligt med denna förordning 
(se tabell 3 i bilaga I till direktiv 2009/33/EG). 
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens förmåga 
att uppnå minskningen, inbegripet den 
ekonomiska och tekniska potentialen att 
minska de specifika koldioxidutsläppen, 
och med hänsyn tagen till de särskilda 
förhållandena på marknaden för den 
tillverkade typen av lätta nyttofordon.

(d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens förmåga 
att uppnå minskningen och det totala 
genomsnittet för hela branschen, 
inbegripet den ekonomiska och tekniska 
potentialen att minska de specifika 
koldioxidutsläppen, och med hänsyn tagen 
till de särskilda förhållandena på 
marknaden för den tillverkade typen av 
lätta nyttofordon.

Or. en

Motivering

Förordningen bör tydliggöra att tillverkare som beviljats ett undantag måste uppnå 
minskningar som är jämförbara med deras konkurrenters. Kommissionen får inte tillåtas att 
föreslå orimliga minskningar.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 150 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. en

Motivering

Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens kolidioxidutsläpp är 
högre än för personbilar och på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs för 
detta, är det orealistiskt att målet på 135 g CO2/km ska kunna nås inom den tidsram som 
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föreslås. 150g g CO2/km är ett ambitiöst, men uppnåeligt mål.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast 2015 ska kommissionen se över 
metoden för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon enligt del B punkt 7 i 
bilaga II och vid behov överlämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet om 
ändring av bilaga II.

7. Senast 2011 ska kommissionen, vid 
behov, överlämna ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet i syfte att 
utveckla ett förfarande för att få fram 
representativa värden för koldioxidutsläpp 
och bränsleeffektivitet för etappvis 
färdigbyggda fordon.

Or. en

Motivering

Kommissionen har i ett icke-officiellt dokument (”non-paper”) erkänt att det aktuella 
förslaget om etappvis färdigbyggda fordon inte är genomförbart. Genom detta 
ändringsförslag och ändringsförslagen 1, 3, 4 och 13 stryks det ursprungliga, dåligt 
utformade förslaget, och kommissionen uppmanas att lägga fram nya förslag senast 2011.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Specifika utsläpp från etappvis 
färdigbyggda fordon

utgår

De specifika utsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon ska fastställas i 
enlighet med direktiv 2004/3/EG. Om 
värdet inte finns att tillgå ska de specifika 
utsläppen från ett etappvis färdigbyggt 
fordon vara desamma som det högsta 
värdet för de specifika utsläppen från alla 
de färdigbyggda fordon av samma 
fordonstyp som det icke färdigbyggda 
fordon på vilket det etappvis färdigbyggda 
fordonet grundar sig och som har 
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registrerats i EU under samma 
övervakningsår, där definitionen av 
fordonstyp ska vara densamma som i 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EG. Om det 
finns fler än tre olika värden för specifika 
utsläpp från alla färdigbyggda fordon ska 
det näst högsta värdet för specifika 
utsläpp användas.

Or. en

Motivering

Kommissionen har i ett icke-officiellt dokument (”non-paper”) erkänt att det aktuella 
förslaget om etappvis färdigbyggda fordon inte är genomförbart. Genom detta 
ändringsförslag och ändringsförslagen 1, 3, 4 och 12 stryks det ursprungliga, dåligt 
utformade förslaget, och kommissionen uppmanas att lägga fram nya förslag senast 2011.
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MOTIVERING

Det har funnits ett behov av lagstiftning om koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon ända 
sedan liknande lagstiftning infördes för personbilar. 

De lätta nyttofordonen används framför allt av företag – även små och medelstora företag –
och utgör för närvarande ca 12 % av fordonsparken. Vi måste även beakta att dessa fordon 
ofta köps in i stora volymer av företag och att fordonens effektivitet och löpande kostnader 
därför redan har undersökts noggrant.

Under 2002–2007 minskade emellertid koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon i genomsnitt 
med 0,4–0,5 % om året, och denna förbättring av bränsleeffektiviteten har uppvägts av den 
ökade efterfrågan på transporter och större fordon.

Vi måste därför anta gemenskapsmål för nya lätta nyttofordon för att förhindra en splittring av 
den inre marknaden till följd av att medlemsstaterna antar olika åtgärder. Det är dessutom 
nödvändigt att fastställa utsläppsnormer för koldioxid för nya lätta nyttofordon för att 
förhindra att det uppstår en lucka i lagstiftningen på grund av viss överlappning i 
registreringen av personbilar och lätta nyttofordon. Vidare uppmanade rådet den 28 juni 2007 
kommissionen att lägga fram ett förslag om förbättrad bränsleeffektivitet hos lätta 
nyttofordon. Slutligen är det viktigt att uppmuntra bilbranschen att investera i ny teknik.

Föredraganden ställer sig bakom det huvudsakliga syftet med förslaget och välkomnar i 
synnerhet den vettiga metoden att i stor utsträckning låta det bygga på den lagstiftning om 
koldioxidutsläpp från lätta fordon som antagits under den senaste lagstiftningsperioden. I 
likhet med personbilsbranschen bör branschen för lätta nyttofordon göra framsteg inom 
utsläppsminskningen.

Det är dock viktigt att notera att de båda branscherna inte fungerar helt likartat. Utvecklings-
och produktionscyklerna är längre inom branschen för lätta nyttofordon än inom 
personbilsbranschen. Dessutom används lätta nyttofordon, såsom framgår av namnet, främst i 
nyttoändamål och i motsats till personbilar finns det litet utrymme att ändra formen och vikten 
för att minska utsläppen. Utsläppsminskningen för nyttofordon kan främst åstadkommas 
genom att man ändrar fordonens motorer och mekanik – vilket tar betydligt längre tid och är 
betydligt kostsammare än att bara ändra karosseriet. Det bör även noteras att de lätta 
nyttofordonen redan använder diesel i betydligt högre utsträckning än personbilar.

Föredraganden vill dock inte att måldatumen i förslaget flyttas fram ytterligare. Med närmare 
måldatum kommer fokus att öka och resultat uppnås. Föredraganden ställer sig emellertid 
tveksam till att det långsiktiga mål på 135 g CO2/km som föreslås verkligen kan uppnås inom 
den givna tidsramen. Med tanke på att kostnaderna för att minska de lätta nyttofordonens 
kolidioxidutsläpp är högre än för personbilar och med tanke på de längre utvecklings- och 
produktionscykler som krävs för detta, vore ett mål på 150g CO2/km ett ambitiöst, men 
uppnåeligt mål.
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Det aktuella lagstiftningsförlaget gör det möjligt för tillverkarna att inrätta pooler mellan sig 
som en metod för att nå utsläppsmålen. Denna flexibilitet bör välkomnas. I enlighet med 
principen att ett insparat gram koldioxid är ett insparat gram koldioxid, oavsett hur detta 
uppnås, föreslår dock föredraganden att tillverkare som både producerar personbilar och lätta 
nyttofordon bör ges möjlighet till ”poolning” inom företaget, mellan de båda fordonstyperna.
Poolning mellan personbilar och lätta nyttofordon (på basis av ett genomsnitt av avstånden till 
målen) sänker tillverkarnas kostnader för att följa lagstiftningen, såsom visas i 
EU:s konsekvensanalys. Politiskt och miljömässigt sett spelar det ingen roll huruvida det är 
personbilarnas eller de lätta nyttofordonens koldioxidutsläpp som minskas. En sådan poolning 
förfördelar inte tillverkare av lätta nyttofordon som inte tillverkar personbilar eftersom dessa 
redan omfattas av artikel 10. Att ge tillverkarna denna ytterligare flexibilitet vore både 
miljömässigt fördelaktigt och god affärssed.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om undantag för tillverkare som producerar 
färre än 22 000 fordon per år, och anser att förslaget ger ett vettigt riktmärke. Det bör dock 
tydliggöras i förordningen att tillverkare som beviljats undantag måste uppnå minskningar på 
samma nivåer som sina konkurrenter och att kommissionen inte ska kunna föreslå orealistiska 
minskningar. Föredraganden har därför föreslagit en ändring angående detta.

Föredraganden förvånas över förslaget om att påföljderna för tillverkare som inte minskar 
sina koldioxidutsläpp för lätta nyttofordon ska beräknas strängare än de för tillverkare av 
personbilar. Påföljderna bör vara desamma för båda branscher, och i kommissionens förslag 
ges inget skäl till de strängare påföljderna för N1-fordon. Föredraganden föreslår att texten 
ändras så att den överensstämmer med lagstiftningen för personbilar.

Huvudsyftet med lagstiftningsförslaget är att minska koldioxidutsläppen från lätta 
nyttofordon. Som redan påpekats är detta svårare att åstadkomma för lätta nyttofordon jämfört 
med personbilar eftersom det är svårare och kostsammare att ändra de lätta nyttofordonens 
karosserier för att öka effektiviteten. I stället krävs det att motorerna eller mekaniken ändras. 
En annan lösning skulle kunna vara obligatoriska hastighetsbegränsare för lätta nyttofordon –
detta är tekniskt möjligt och ett billigt och effektivt sätt att omedelbart sänka utsläppen, och 
många företag efterutrustar sina fordon med dessa anordningar. Föredragandens förslag rör 
enbart lätta nyttofordon – fordon som nästan uteslutande används i nyttoändamål och inte 
måste överskrida 120 km/h – och bör inte ses som ett prejudikat för att införa 
hastighetsbegränsare för personbilar.

Kommissionen har i ett icke-officiellt dokument (”non-paper”) erkänt att dess ursprungliga 
förslag beträffande etappvis färdigbyggda fordon (dvs. fordon som byggts i etapper av flera 
olika tillverkare) inte är genomförbart. Det är självklart orätt att straffa tillverkarna av 
grundfordonet eftersom de inte är ansvariga för vad som händer med fordonet i ett senare 
skede av tillverkningen. Kommissionen har föreslagit att den ska återkomma med nya förslag 
senast 2014, men föredraganden föreslår att kommissionen senast 2011 ska fastställa hur 
etappvis färdigbyggda fordon ska hanteras. Detta bör ske genom att man inrättar ett system 
för att mäta de faktiska utsläppen från etappvis färdigbyggda fordon.


