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*** Godkendelsesprocedure

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

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket 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 ændring af forordning 
(EU) nr. 510/2011 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye 
lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0394),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0185/2012),

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

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
12. december 2012,

– 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 samt Transport- og 
Turismeudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås. Det kan 
derfor bekræftes, at det er muligt at nå
målet 147 g CO2/km frem til 2020.
Undersøgelser offentliggjort for nylig 
viser imidlertid også, at målet på 147 g 
CO2/km fortsat er overambitiøst. I lyset af 
den nuværende økonomiske krise bør der 
ikke pålægges producenter i Unionen 
yderligere forskriftsmæssige byrder på 
dette område.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
forordning (EU) nr. 510/2010 kan 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, og at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og i givet fald
vedtager forslag om mål, også for perioden 
efter 2020. For at sikre 
planlægningssikkerhed for producenter 
bør et sådant forslag imidlertid ikke 
fremsættes før 2018, eftersom 
fastsættelsen af sådanne mål bør baseres 
på en ny testcyklus og relevante 
afprøvningsprocedurer, som skal vedtages 
i 2014. Dette skulle sikre, at der indsamles 
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tilstrækkelige og pålidelige data i perioden 
fra 2014 til 2018, således at ethvert 
forslag om nye mål for perioden efter 
2020 er velbegrundet.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Superkreditter er et vigtigt redskab 
for producenter til at skabe teknologiske 
forandringer og til at give et incitament til 
at investere i innovative teknologier med 
lav udledning. De er også et effektivt
instrument til at opnå målene i forordning 
(EU) nr. 510/2011 uden at pålægge 
Unionens skatteydere yderligere byrder. 
Alle typer alternative 
drivaggregatsystemer kan fremmes 
gennem anvendelse af superkreditter. 
Superkreditordningen bør derfor udvides 
til efter 2018, som bestemt i forordning 
(EU) nr. 510/2011.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er planlagt, at den nye 
europæiske kørselscyklus (NEDC) skal 
erstattes af den nye testcyklus Worldwide 
Harmonised Light Duty Test Procedure 
(WLTP) i 2014. Alle mulige mål efter 
2020 bør derfor fastsættes på grundlag af 
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WLTP, når den er fuldt ud defineret og 
operationel. I tilfælde af at WLTP ikke er 
fuldt ud defineret og operationel inden 
den 31. december 2017, bør alle mulige 
nye mål fastsættes i overensstemmelse 
med den testcyklus, der er gældende på 
det tidspunkt. Alle ændringer i de 
eksisterende mål bør gennemføres efter 
den almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 3, stk. 1, litra h), affattes 
således:
"h) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs CO2-emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og specificeret som CO2-
masseemission (kombineret) på 
typeattesten for det færdigopbyggede eller 
trinvis færdigopbyggede køretøj; 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 2013, 
anvendelse med virkning fra den 1. 
januar 2021.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5

Superkreditter
Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hvert 
nyt let erhvervskøretøj med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 75 g 
CO2/km som: 
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2014,
— 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015,
— 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2016,
— 2 lette erhvervskøretøjer fra 2017,
— 1 let erhvervskøretøj fra 2025.
Superkreditter opsparet i perioden 2017-
2025 kan anvendes i et hvilket som helst 
år inden for den periode med henblik på 
beregning af de gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner.
Under superkreditordningens 
gyldighedsperiode må det højeste antal 
nye lette erhvervskøretøj med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 75 g 
CO2/km, der kan medtages ved 
anvendelsen af multiplikationsfaktorer, jf. 
stk. 1, ikke overstige 50.000 lette 
erhvervskøretøjer for hver fabrikant."

Or. en
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Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Artikel 8, stk. 4, affattes således:
"(4) Kommissionen fører et centralt 
register over de data, som 
medlemsstaterne har indberettet i medfør 
af denne artikel, og dette register skal 
være offentligt tilgængeligt.
Senest den 30. juni 2013 og hvert 
efterfølgende år beregner Kommissionen 
foreløbigt følgende for hver fabrikant:
a) de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner i det foregående kalenderår
b) de specifikke emissionsmål i det 
foregående kalenderår 
c) forskellen mellem de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det
foregående kalenderår, beregnet i 
henhold til litra a), og de specifikke 
emissionsmål for samme år.
Senest den 30. juni hvert år begyndende i 
2017 og indtil 2025 indbefattet foretager 
Kommissionen desuden følgende 
foreløbige beregning for hver fabrikant:
a) de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner i det foregående kalenderår, 
uden at der tages hensyn til de i artikel 5 
nævnte superkreditter,
b) forskellen mellem de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
foregående kalenderår, beregnet i 
henhold til litra a), og de specifikke 
emissionsmål for samme år.
Kommissionen underretter hver fabrikant 
om sin foreløbige beregning for denne 
fabrikant. Underretningen skal indeholde 
data for hver medlemsstat om antallet af 
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registrerede nye lette erhvervskøretøjer og 
deres specifikke CO2-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d) Artikel 8, stk. 5, affattes således:
"(5) En fabrikant kan inden tre måneder 
efter underretningen om den foreløbige 
beregning, jf. stk. 4, underrette 
Kommissionen om eventuelle fejl i 
dataene med angivelse af, i hvilken 
medlemsstat fejlen efter fabrikantens 
mening er sket.
Fra 2017 og indtil 2025 inklusive 
meddeler hver fabrikant senest tre 
måneder efter meddelelsen af den 
foreløbige beregning, jf. stk. 4, 
Kommissionen, om Kommissionen ved 
beregningen af fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i det foregående kalenderår skal tage 
hensyn til de i artikel 5 nævnte 
superkreditter."

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"Tidligst fra den 1. januar 2018 reviderer 
Kommissionen, efter behov, de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020
på grundlag af den nye 
afprøvningsprocedure og testcyklus, der 
er nævnt i artikel 13, stk. 6, eller hvor 
denne ikke er til rådighed, på grundlag af 
en fuldt ud defineret og operationel 
prøvningsprocedure, der er gældende på 
det tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tredje afsnit affattes således: – fjerde* afsnit affattes således:

Med henblik på at afspejle enhver 
ændring i den forskriftsmæssige 
afprøvningsprocedure for måling af 
specifikke CO2-emissioner tilpasser 
Kommissionen formlerne i bilag I ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 16 og 
17, 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.

Den forskriftsmæssige 
afprøvningsprocedure og testcyklus, som 
er gældende den 1. januar 2013 i henhold 
til forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag 
III og XII til forordning (EF) nr. 
692/2008, skal bevares som grundlag for 
måling af det specifikke emissionsmål, der 
er fastlagt i bilag I, stk. 1, litra c). Enhver 
ny afprøvningsprocedure og testcyklus til 
at erstatte den eksisterende 
afprøvningsprocedure og testcyklus skal 
være fuldt ud defineret og operationel 
inden den 31. december 2017. Der skal 
også være tilstrækkelige overvågningsdata 
fra den nye afprøvningsprocedure og 
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testcyklus til rådigheden inden den dato. 
Derefter undersøger Kommissionen 
muligheden for at indføre nye mål for 
perioden efter 2020, og fremlægger, hvor 
det er hensigtsmæssigt, et forslag efter 
den almindelige lovgivningsprocedure. 
__________________
* Nummereringen af dette afsnit er 
forkert i Kommissionens forslag. Det er 
fjerde afsnit i artikel 13, stk. 6, der 
ændres.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fra 2020: c) fra 2020:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
147 + a × (M – M0)

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
147 + 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. 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Begrundelse

Rettelse – fejl i Kommissionens forslag
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BEGRUNDELSE

I 2011 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EU) 510/2011, som sigter mod at 
reducere nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I forordningens artikel 13, stk. 1, 
kræves det, at Kommissionen bekræfter gennemførligheden af det langsigtede 
gennemsnitsmål for køretøjerne på 147 g CO2 pr. km fra 2020 og fastsætter bestemmelserne 
for at nå målet. Kommissionen har i forbindelse med vedtagelsen af sit forslag 
COM(2012)0394 af 11. juli 2012 opfyldt medlovgivernes krav og har bekræftet, at målet på 
147 g, der er fastsat i forordningens artikel 1, stk. 2, er gennemførligt. 

Målet for 2020 

Ordføreren mener, at dette langsigtede mål på 147 g CO2/km, som skal anvendes fra 2020, 
ikke bør ændres. Det er et ambitiøst mål, som først blev aftalt i 2011, mindre end to år forud 
for vedtagelsen af Kommissionens forslag, som bekræfter dets gennemførlighed. Ordføreren 
støtter derfor fuldt ud Kommissionens forslag, idet ordføreren bekræfter, at målet for 2020 er 
teknisk gennemførligt. Ordføreren afviser af følgende grunde nogen ændring af det 
eksisterende langsigtede mål på 147 g CO2/km:

 siden målet på 147 g blev aftalt, er der ikke sket nogen ændring i miljømæssige eller 
økonomiske omstændigheder, der ville retfærdiggøre en ændring af det ambitiøse 
niveau på nuværende tidspunkt;

 Artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 510/2011 giver Kommissionen mandat til at 
bekræfte gennemførligheden af det langsigtede mål. Det var helt klart ikke hensigten 
med denne bestemmelse, at Kommissionen kunne foreslå et mere ambitiøst mål. 
Derfor er det i overensstemmelse med ånd og bogstav i artikel 13, stk. 1, ikke at ændre 
det langsigtede mål som fastsat i den eksisterende forordning;

 producenter har også behov for planlægningssikkerhed. CO2-emissionsmålet for 2020 
blev aftalt for blot to år siden; yderligere ændringer på dette tidspunkt ville blot 
underminere dette berettigede behov for sikkerhed; 

 den lange udviklingscyklus for lette erhvervskøretøjer skal tages i betragtning, når der 
fastsættes mål for CO2-emissioner. Producenter er allerede i de sene faser af 
planlægningen i relation til køretøjer, der skal bringes på markedet i 2020. En ændring 
af målet på nuværende tidspunkt ville have en negativ indvirkning på producenternes 
produktionscykler;

 en ændring af målet ville også underminere den generelle troværdighed i forbindelse 
med langsigtede mål, eftersom karakteren af et langsigtet mål i sig selv pr. definition 
er, at det fortsat gælder på lang sigt (dvs. i perioden fra 2011 til 2020);

 selv om det hævdes i undersøgelser, at målet for 2020 kunne være mere ambitiøst, er 
der også undersøgelser, der konkluderer, at målet på 147 g er for ambitiøst. Der er 
derfor ikke nogen veletableret praksis for at ændret målet i den ene eller den anden 
retning; 

 ingen oplysninger: indtil nu har der ikke været nogen oplysninger, navnlig i relation til 
såkaldte "etapevis opbyggede køretøjer". Der vil ikke være tilstrækkelige 
overvågningsdata til rådighed før 2014. Nye mål bør ikke drøftes uden at have 
tilstrækkelige og pålidelige data til rådighed;
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 en anden faktor, der skal tages hensyn til, er den nuværende økonomiske situation, 
som er drevet af en finansiel krise. Der bør derfor ikke pålægges europæiske 
producenter yderligere økonomiske byrder gennem fastsættelse af mere ambitiøse mål;

 mere ambitiøse mål kan øge producenternes investeringsomkostninger (f.eks. 
forskning og udvikling). Køretøjer i klasse N1 anvendes typisk af håndværkere, kurer-
og ekspresudbringningstjenester og mange detailhandlere som f.eks. blomsterhandlere 
og restauratører, hvoraf størstedelen er SMV'er. Gennemgangen af lovgivningen bør 
ikke resultere i pålæggelse af nogen yderligere byrder på SMV'er;

 Ordføreren respekterer aftalen om det langsigtede mål, som blev indgået efter 
langvarige og vanskelige forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og Rådet i 2011.

Mål efter 2020

Ordføreren foreslår, at der ikke indføres et nyt mål for perioden efter 2020 før tidligst den 1. 
januar 2018, på hvilket tidspunkt en ny testcyklus skulle være fuldt ud operationel. Den nye 
testcyklus WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) er endnu ikke til 
rådighed, men forventes at være klar til vedtagelse i 2014. WLTP kommer til at ændre 
grundlaget for bestemmelse af CO2-mål, og det er endnu ikke klart, hvordan ændringer i 
testcykler vil påvirke de målte CO2-emissioner. Så snart den nye testcyklus er til rådighed, vil 
der være behov for at indsamle tilstrækkelige og pålidelige emissionsdata over en periode på 
nogle år for at sikre, at eventuelle nye mål er velbegrundede. 

Den teknologiske udvikling og et muligt fald i CO2-emissioner skal også overvåges, før et mål 
efter 2020 overvejes. På nuværende tidspunkt kan den teknologiske udvikling ikke forudsiges 
for perioden efter 2020. Det er også stadig uklart, i hvilken udstrækning markedet vil 
acceptere alternative teknologier. Der er en række teknologiscenarier til rådighed på 
nuværende tidspunkt globalt, og samtidig med at et teknologiskift er en mulighed, er det 
heller ikke klart, hvordan et sådant skift vil påvirke køretøjers samlede CO2-emissioner. 
Derfor skal der indsamles flere data til overvågning af CO2-emissioner, før et nyt mål drøftes. 

Superkreditter

Superkreditter er yderligere kreditter for køretøjer med lave emissioner. I den nuværende 
forordning (EU) 510/2011 opnår hvert enkelt køretøj med lave emissioner, som udleder under 
50 g CO2/km, ekstra kredit for producentens bilpark. I henhold til forordning (EU) 510/2011 
udløber superkreditordningen i 2018. Selv om superkreditter er del af det nye forslag fra 
Kommissionen vedrørende CO2-emissioner fra personbiler, er de ikke medtaget i det 
nuværende forslag vedrørende CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer. Ordføreren mener 
imidlertid, at superkreditter er et vigtigt redskab til at stimulere markedsføring af køretøjer 
med lave emissioner og til at motivere producenter til at udvikle teknologier med lav CO2-
udledning. Eftersom det endnu ikke vides, hvad der bliver den ledende teknologi med lav 
udledning af CO2 i fremtiden, bør superkreditordningen opretholdes. Samtidig kræver det ikke 
nogen yderligere økonomiske ressourcer og belaster således ikke skatteyderne. 

For også at medtage større lette erhvervskøretøjer og give producenter et incitament til at 
udvikle alternative teknologier inden for tungere køretøjskategorier, bør tærsklen øges til 75 
g. 
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Miljøinnovationer

Ordføreren bifalder Kommissionens fremgangsmåde med at opretholde miljøinnovationer i 
forslaget. Nye innovationer bør støttes, og forslaget giver et klart incitament hertil. 
Godkendelsesproceduren bør forenkles, og effektive teknologier bør altid støttes.

Testcyklus

Det forventes, at NEDC (ny europæisk kørselscyklus) vil blive erstattet med WLTP 
(Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) i 2014. Som følge af denne ændring vil 
resultatet af afprøvning og måling af CO2-emissioner ændre sig. Kommissionen foreslår at 
tilpasse målet på 147 g i overensstemmelse med WLTP-testcyklen gennem delegerede 
retsakter. Ordføreren foreslår at beholde NEDC-cyklen som en reference for 2020-målet og 
foreslår at ændre referencetestcyklen i forbindelse med et muligt mål efter 2020. Dette mål 
bør ikke foreslås før 2018. Et nyt mål bør, selv om det er justeret, fastsættes på grundlag af 
tilstrækkelige overvågningsdata og bør altid fastsættes efter den almindelige 
lovgivningsprocedure. 


