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* 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 återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att 
minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0394),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0185/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
12 december 2012,

– 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 (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den 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 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kan uppnås. Följaktligen kan man bekräfta 
att det är möjligt att uppnå målet på 147 g 
CO2/km till 2020. Studier som nyligen 
offentliggjorts visar dock även att målet 
på 147 g CO2/km fortfarande är alltför 
ambitiöst. Med tanke på den rådande 
ekonomiska krisen bör tillverkarna i 
unionen inte belastas med ytterligare 
regelbördor på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 
2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.

(6) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur förordning (EU) nr 510/2011 skulle 
kunna ändras efter 2020. Prognoserna bör 
baseras på en bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över och att kommissionen sammanställer 
en rapport och, om det är lämpligt, antar 
förslag om mål för perioden efter 2020.
För att ge tillverkarna planeringssäkerhet 
bör ett sådant förslag dock inte läggas 
fram före 2018, eftersom dessa mål bör 
fastställas på grundval av en ny 
provningscykel och på relevanta 
provningsförfaranden som kommer att 
antas under 2014. Därigenom ser man till 
att tillräckliga och tillförlitliga uppgifter 
samlas in under perioden 2014–2018, så 
att alla förslag om nya mål för perioden 
efter 2020 är väl underbyggda.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Superkrediter är ett viktigt 
instrument för tillverkarna eftersom de 
driver fram tekniska förändringar och ger 
incitament till investeringar i innovativ, 
koldioxidsnål teknik. De är även ett 
effektivt instrument för att uppnå målen i 
förordning (EU) nr 510/2011 utan att 
unionens skattebetalare påförs ytterligare 
bördor. Alla typer av alternativa 
kraftöverföringssystem kan främjas med 
hjälp av dessa superkrediter.
Superkreditsystemet bör därför förlängas 
till perioden efter 2018, i enlighet med 
förordning (EU) nr 510/2011.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Den nya europeiska körcykeln 
(NEDC) kommer 2014 att ersättas av en 
ny, världsomfattande, harmoniserad 
provningscykel för lätta fordon 
(Worldwide Harmonized Light Duty Test 
Procedure, WLTP). Eventuella mål efter 
2020 bör därför baseras på WLTP, så 
snart som denna provningscykel har 
definierats och införts fullt ut. Om WLTP 
ännu inte har definierats och införts fullt 
ut senast den 31 december 2017 bör 
eventuella nya mål fastställas i enlighet 
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med den provningscykel som då gäller.
Eventuella ändringar av de nuvarande 
målen bör göras i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska led h ersättas med 
följande:
”(h) specifika koldioxidutsläpp: 
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon 
uppmätta i enlighet med förordning 
(EG) nr 715/2007 och angivna som 
koldioxidviktutsläpp (blandad körning) i 
intyget om överensstämmelse för det 
färdigbyggda eller etappvis 
färdigbyggda fordonet; vid tillämpningen 
av detta led ska ändringar av de 
mätningsmetoder som anges i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 och som 
träder i kraft den 1 januari 2013 börja 
gälla först den 1 januari 2020.” 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5

Superkrediter
Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
75 g CO2/km räknas som

 3,5 lätta nyttofordon 2014,

 3,5 lätta nyttofordon 2015,

 2,5 lätta nyttofordon 2016,

 2 lätta nyttofordon från och med 2017,

 1 lätt nyttofordon från och med 2025.
Superkrediter som sparas under perioden 
2017–2025 får användas under ett givet år 
under den perioden för att beräkna de 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen.
Så länge som superkreditsystemet 
tillämpas får det maximala antalet nya 
lätta nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 75g 
CO2/km som beaktas vid tillämpningen 
av de multiplikatorer som anges i första 
stycket inte överskrida 50 000 lätta 
nyttofordon per tillverkare.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Artikel 8.4 ska ersättas med följande:
”4) Kommissionen ska upprätta en 
central förteckning över de uppgifter 
som medlemsstaterna rapporterat i 
enlighet med denna artikel, och denna 
förteckning ska vara tillgänglig för 
allmänheten.
Senast den 30 juni 2013 och för varje år 
därefter ska kommissionen för varje 
tillverkare göra en preliminär beräkning 
av följande:
a) Genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår.
b) Specifika utsläppsmål för föregående
kalenderår.
c) Tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår, som beräknats i enlighet med 
led a, och tillverkarens specifika 
utsläppsmål för det året.
Därutöver ska kommissionen senast den 
30 juni varje år, med början 2017 och 
fram till och med 2025, för varje 
tillverkare göra en preliminär beräkning 
av följande:
a) Genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår, varvid de superkrediter som 
avses i artikel 5 inte ska beaktas. 
b) Skillnaden mellan tillverkarens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp under 
föregående kalenderår, som beräknats i 
enlighet med led a, och tillverkarens 
specifika utsläppsmål för det året.
Kommissionen ska meddela varje 
tillverkare sin preliminära beräkning 
för den tillverkaren. Meddelandet ska 
innehålla uppgifter om antalet nya lätta 
nyttofordon som registrerats i varje 
medlemsstat och deras specifika 
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koldioxidutsläpp.”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2d (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Artikel 8.5 ska ersättas med följande:
”(5) En tillverkare får inom tre månader 
från det att denne meddelats den 
preliminära beräkningen enligt punkt 4 
underrätta kommissionen om eventuella 
oriktigheter i uppgifterna, med 
angivande av i vilken medlemsstat denne
anser att oriktigheterna har uppstått.
Från och med 2017 och fram till och med 
2025 ska varje tillverkare inom 
tre månader från det att denne meddelats 
den preliminära beräkningen enligt 
punkt 4 underrätta kommissionen om 
kommissionen vid beräkningen av 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår bör beakta de superkrediter 
som avses i artikel 5.” 

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

”Från och med tidigast den 
1 januari 2018 ska kommissionen, om så 
är lämpligt, ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020 baserat 
på det nya provningsförfarandet och den 
nya provningscykel som avses i 
artikel 13.6, eller om dessa inte är 
tillgängliga, baserat på ett fullt ut 
definierat och infört provningsförfarande 
som gäller vid den tidpunkten.”

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tredje stycket ska ersättas med följande: – Fjärde* stycket ska ersättas av följande:

”För att återspegla eventuella ändringar i
det föreskrivna provningsförfarandet för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp ska 
kommissionen anpassa formlerna i bilaga 
I genom delegerade akter i enlighet med
artikel 15, och med förbehåll för de villkor
som anges i artiklarna 16 och 17, 
samtidigt som man ser till att nya och 
gamla provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

”Det föreskrivna provningsförfarandet och 
den provningscykel som gäller från och 
med den 1 januari 2013 i enlighet med
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilagorna III och XII till förordning (EG) 
nr 692/2008 ska behållas som grund för
mätningen av de specifika utsläppsmålen 
enligt vad som anges i punkt 1c i bilaga I.
Ett eventuellt nytt provningsförfarande 
och en ny provningscykel som ska ersätta 
det nuvarande provningsförfarandet och 
den nuvarande provningscykeln ska vara 
fullt ut definierade och införda senast den 
31 december 2017. Tillräckliga 
övervakningsdata från detta nya 



PR\923891SV.doc 13/16 PE502.271v01-00

SV

provningsförfarande och den nya 
provningscykeln ska också finnas 
tillgängliga vid detta datum.
Kommissionen ska därefter undersöka 
möjligheten att införa nya mål för 
perioden efter 2020 och ska, om så är 
lämpligt, lägga fram förslag om detta i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.
__________________
* Numreringen av detta stycke är felaktig 
i kommissionens förslag. Det är det 
fjärde stycket i artikel 13.6 som ska 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(c) Från och med 2020: ”(c) Från och med 2020:

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

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

där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.5

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Motivering

Korrigering – fel i kommissionens förslag.
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MOTIVERING

2011 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) nr 510/2011, som syftar till att 
minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon. Enligt artikel 13.1 i förordningen ska 
kommissionen bekräfta genomförbarheten av det långsiktiga genomsnittliga utsläppsmålet för 
bilparken på 147 g CO2/km från 2020, och fastställa tillvägagångssätten för att uppnå detta 
mål. Genom att anta sitt förslag COM(2012)0394 av den 11 juli 2012 har kommissionen 
uppfyllt medlagstiftarnas krav och bekräftat att det utsläppsmål på 147 g som fastställs i 
artikel 1.2 i förordningen är genomförbart.

2020-målet

Föredraganden anser att detta långsiktiga mål på 147 g CO2/km som ska börja gälla från 2020 
inte bör ändras. Det är ett ambitiöst mål som man enades om så sent som under 2011, mindre 
än två år innan kommissionen antog sitt förslag för att bekräfta genomförbarheten.
Föredraganden stöder därför fullt ut kommissionens förslag där det bekräftas att 2020-målet 
är tekniskt genomförbart. Föredraganden motsätter sig alla ändringar av det nuvarande 
långsiktiga målet på 147 g CO2/km av följande anledningar:

 Sedan man enades om målet på 147 g har det inte inträffat några miljömässiga eller 
ekonomiska förändringar av omständigheterna som skulle motivera en ändring av 
ambitionsnivån i detta skede.

 I artikel 13.1 i förordning (EU) nr 510/2011 ges kommissionen i uppdrag att fastställa 
genomförbarheten av det långsiktiga målet. Det är uppenbart att syftet med denna 
bestämmelse inte var att kommissionen skulle kunna föreslå ett mer ambitiöst mål. Det 
är således förenligt med ordalydelsen och andan i artikel 13.1 att inte ändra det 
långsiktiga målet såsom det fastställs i den nuvarande förordningen.

 Tillverkarna behöver också planeringssäkerhet. 2020-målet om koldioxidutsläpp 
fastställdes så sent som för två år sedan; Ytterligare förändringar i detta skede skulle 
bara undergräva detta legitima behov av tillförlitlighet.

 Den långsiktiga utvecklingscykeln för lätta nyttofordon måste beaktas när man 
fastställer mål för koldioxidutsläpp. Tillverkarna befinner sig redan i de sena 
planeringsstadierna för fordon som ska släppas ut på marknaden 2020. En ändring av 
målet i detta skede skulle inverka negativt på tillverkarnas produktionscykler.

 En ändring av målet skulle även undergräva den allmänna trovärdigheten hos de 
långsiktiga målen, eftersom ett långsiktigt mål per definition karaktäriseras av att det 
kvarstår under en längre period (dvs. perioden 2011–2020).

 Det finns studier som hävdar att 2020-målet skulle kunna vara mer ambitiöst, men det 
finns även studier som kommer fram till att målet på 147 g är för ambitiöst. Det finns 
med andra ord ingen välgrundad anledning att ändra målet i den ena eller andra 
riktningen.
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 Avsaknaden av data: Hittills har det saknats data, framför allt om de så kallade 
etappvis färdigbyggda fordonen. Tillräckliga övervakningsdata kommer inte att finnas 
tillgängliga förrän 2014. Nya mål bör inte diskuteras förrän det finns tillräckliga och 
tillförlitliga data.

 En annan faktor som man bör ta med i beräkningen är dagens krisdrabbade ekonomi.
De europeiska tillverkarna bör därför inte belastas med ytterligare bördor genom att 
man sätter upp ännu ambitiösare mål.

 Mer ambitiösa mål kan öka tillverkarnas investeringskostnader (t.ex. för forskning och 
utveckling). N1-fordonen används vanligen av hantverkare, bud- och expresstjänster 
samt av många detaljhandlare, såsom florister och restauranginnehavare, och 
merparten av dessa är små och medelstora företag. En översyn av lagstiftningen bör 
därför inte leda till att de små och medelstora företagen belastas med ytterligare 
bördor.

 Föredraganden respekterar överenskommelsen om det långsiktiga målet som nåddes 
efter långa och svåra förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet 2011.

Målet efter 2020

Föredraganden föreslår att inget nytt mål införs för perioden efter 2020 förrän tidigast den 
1 januari 2018, då en ny provningscykel bör ha införts fullt ut. Den nya provningscykeln, 
WLTP (det världsomfattande harmoniserade provningsförfarandet för lätta nyttofordon), är 
ännu inte tillgänglig, men väntas antas under 2014. WLTP kommer att ändra grunden för 
fastställandet av mål för koldioxidutsläpp och det är ännu inte klart hur dessa ändringar av 
provningscykeln kommer att påverka mätningen av koldioxidutsläpp. Så snart som den nya 
provningscykeln finns tillgänglig kommer man att behöva samla in tillräckliga och 
tillförlitliga data under några år för att se till att eventuella nya mål är välgrundade.

Den tekniska utvecklingen och en eventuell minskning av koldioxidutsläppen måste också 
övervakas innan man överväger mål för perioden efter 2020. I dagens läge kan den tekniska 
utvecklingen för perioden efter 2020 inte förutspås. Det är också än så länge oklart i vilken 
utsträckning marknaden kommer att acceptera alternativ teknik. Det finns i dag en rad 
tekniska scenarier över hela världen och även om en omställning av tekniken är möjlig, så är 
det också ännu oklart hur denna kommer att påverka fordonens totala koldioxidutsläpp. Mer 
data bör därför samlas in för att övervaka koldioxidutsläppen innan ett nytt mål diskuteras.

Superkrediter

Superkrediter är extrakrediter för fordon med låga koldioxidutsläpp. Enligt den nuvarande 
förordningen (EU) nr 510/2011 tjänar varje fordon som släpper ut mindre än 50 g CO2/km 
extrakrediter för tillverkarens bilpark. Enligt förordning (EU) nr 510/2011 kommer 
superkreditsystemet att löpa ut 2018. Superkreditsystemet ingår i kommissionens nya förslag 
om att minska koldioxidutsläppen från personbilar, men de ingår däremot inte i det aktuella 
förslaget om att minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon. Föredraganden menar dock 
att superkrediterna är ett viktigt instrument för att driva på utsläppandet på marknaden av bilar 
med låga koldioxidutsläpp och för att motivera tillverkarna att utveckla koldioxidsnål teknik.
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Eftersom ingen ännu vet vilken koldioxidsnål teknik som kommer att bli ledande i framtiden 
bör superkreditsystemet bibehållas. Det kräver inte heller extra ekonomiska resurser och 
lägger ingen börda på skattebetalarna.

För att även ta med större lätta nyttofordon och för att ge tillverkarna incitament att utveckla 
alternativ teknik i tyngre fordonskategorier bör tröskeln höjas till 75 gram.

Miljöinnovationer

Föredraganden välkomnar att kommissionen vill ha kvar miljöinnovationerna i förslaget. Nya 
innovationer bör stödjas och förslaget ger ett tydligt incitament för detta. Tillståndsförfarandet 
bör förenklas och effektiv teknik bör alltid stödjas.

Provningscykeln

Den nya europeiska körcykeln (NEDC) väntas 2014 ersättas av det världsomfattande 
harmoniserade provningsförfarandet för lätta nyttofordon. Till följd av denna förändring 
kommer resultaten och mätningen av koldioxidutsläpp att ändras. Kommissionen föreslår att 
målet på 147 g ska anpassas i enlighet med WLTP genom delegerade akter. Föredraganden 
föreslår att NEDC behålls som referens för 2020-målet och föreslår att 
referensprovningscykeln ändras i samband med fastställandet av ett eventuellt mål för 
perioden efter 2020. Förslag om detta bör inte läggas fram före 2018. Alla nya mål, även om 
de anpassas, bör fastläggas på grundval av tillräckliga övervakningsdata och bör alltid 
fastställas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.


