
PR\926759DA.doc PE500.598v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2012/0190(COD)

18.2.2013

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 
2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner 
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Thomas Ulmer

Ordfører for udtalelse (*):
Fiona Hall, Udvalget om Industri, Forskning og Energi

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50 



PE500.598v03-00 2/18 PR\926759DA.doc

DA
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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** 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 
(EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye 
personbilers CO2-emissioner 
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

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

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige (4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
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konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
fabrikanter, bør producenter, som står for 
mindre end 500 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
fabrikanter, bør producenter, som står for 
mindre end 1000 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne
for emissionsoverskridelser.

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ifølge forordningen skal Kommissionen 
foretage en konsekvensanalyse for at 
revidere prøvningsprocedurerne, så de på 
passende vis afspejler bilernes faktiske 
CO2-emissionsmønster. Dette arbejde er 
under udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) inden for rammerne af De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund 
fastsætter bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009 emissionsgrænser for 2020 målt i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 
og bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008. Når prøvningsprocedurerne 
ændres, vil de grænser, der er fastsat i 
bilag I skulle tilpasses for at sikre lige 
strenge krav for fabrikanter og 
køretøjsklasser.

(8) Ifølge forordningen skal Kommissionen 
foretage en konsekvensanalyse for at 
revidere prøvningsprocedurerne, så de på 
passende vis afspejler bilernes faktiske 
CO2-emissionsmønster. Dette arbejde er 
under udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) ("WLTP") inden for rammerne 
af De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund 
fastsætter bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009 emissionsgrænser for 2020 målt i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 
og bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008. For at give producenterne 
planlægningssikkerhed bør den 
nuværende prøvningsprocedure 
bibeholdes indtil 2020 for så vidt angår 
denne forordning. Fra 2021 bør WLTP 
afløse den nuværende 
prøvningsprocedure. Når WLTP i 2021 
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anvendes med henblik på denne 
forordning, vil de grænser, der er fastsat i 
bilag I skulle tilpasses for at sikre lige 
strenge krav for fabrikanter og 
køretøjsklasser.

Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"4. Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end 
1 000 nye personbiler, der er registreret i 
EU i det foregående kalenderår."

Or. de

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 3, stk. 1, litra f), affattes 
således:
„f) "specifikke CO2-emissioner":  en 
personbils CO2-emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og specificeret som CO2-
emission (kombineret) på typeattesten. 
For personbiler, som ikke er 
typegodkendt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007, forstås 
ved "specifikke CO2-emissioner" CO2-
emissioner målt i overensstemmelse med 
den samme måleprocedure, som er 
præciseret for personbiler i forordning 
(EF) nr. 692/2008 eller i 
overensstemmelse med de procedurer, 
som Kommissionen har vedtaget for at 
etablere CO2-emissionerne fra sådanne 
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personbiler. For så vidt angår dette litras 
anvendelse, finder ændringer af de 
prøveprocedurer, der er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
forordning (EF) nr. 692/2008, og som 
træder i kraft den 1. januar 2013, først 
anvendelse fra den 1. januar 2021"

Or. de

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
(1) Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hver ny 
personbil med specifikke CO2-emissioner 
på under 50g CO2/km eller med en 
minimal rækkevidde på 40 km 
udelukkende ved elektrisk drift som:

- 3,5 bil i 2012
- 3,5 bil i 2013
- 2,5 bil i 2014
- 2,5 bil i 2015
- 2,5 bil i 2016
- 2,5 bil i 2017
- 2 biler i 2018
- 2 biler i 2019
- 2 biler i 2020.
(1a) En særlig modregning i medfør af 
stk. 1 foretages kun, hvis en fabrikants 
gennemsnitlige specifikke CO2-
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emissioner ikke overstiger 15% af dennes 
specifikke emissionsmål.
(1b) Mellem 2016 og 2020 kan 
fabrikanterne opspare de superkreditter, 
der er omhandlet i stk. 1, i det register, 
som er nævnt i artikel 8, stk. 3a.
(1c) Mellem den 1. januar 2016 og den 
31. december 2023 kan fabrikanterne 
opfordre Kommissionen til ved 
beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner at tage hensyn 
til de superkreditter, som de har opsparet i 
henhold til stk. 3."

Or. de

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

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

Or. de
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 8 indføjes følgende stykke 
efter stk. 3:
„(3a) Kommissionen fører et register over 
de i artikel 5, stk. 1c, nævnte opsparinger. 
Registeret er offentligt tilgængeligt."

Or. de

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Artikel 8, stk. 4, affattes således:
„(4) Kommissionen fører et centralt 
register over de data, som 
medlemsstaterne har rapporteret i 
medfør af denne artikel. Det centrale 
register er offentligt tilgængeligt.
[S]enest den 30. juni 2011 og hvert 
efterfølgende år foretager Kommissionen
følgende foreløbige beregning for hver 
fabrikant:
a) de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner i det foregående kalenderår
b) de specifikke emissionsmål i det 
foregående kalenderår, og
c) forskellen mellem de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
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foregående kalenderår, beregnet i 
henhold til litra a), og de specifikke 
emissionsmål for samme år.
Senest den 30. juni hvert år begyndende i 
2016 og indtil 2023 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 
registrerede nye personbiler og deres 
specifikke CO2-emissioner."

Or. de

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Artikel 8, stk. 5, affattes således:
„(5) Fabrikanterne 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 2016 og indtil 2023 inklusive 
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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.
Kommissionen ser nærmere på 
eventuelle underretninger fra 
fabrikanterne og ændrer eller stadfæster 
senest den 31. oktober de foreløbige 
beregninger, jf. stk. 4."

Or. de

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
„(1) Efter anmodning fra en leverandør 
eller en fabrikant skal der tages hensyn 
til CO2-besparelser opnået ved 
anvendelse af innovative teknologier 
eller en kombination af innovative 
teknologier ("innovative 
teknologipakker"). Det samlede bidrag 
fra disse teknologier til nedbringelse af 
det specifikke emissionsmål for en 
fabrikant kan være op til 7 g CO2/km."

Or. de



PR\926759DA.doc 13/18 PE500.598v03-00

DA

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Artikel 12, stk. 2, første punktum,
affattes således:

(9) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

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

„(2) Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af de i stk. 1 omhandlede 
innovative teknologier eller innovative 
teknologipakker ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, i denne forordning. Procedurereglerne
skal være baseret på følgende kriterier 
for innovative teknologier:
a) Leverandøren eller fabrikanten skal 
holdes ansvarlig for de CO2-besparelser, 
der er opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier eller innovative 
teknologipakker.
b) De innovative teknologier eller 
innovative teknologipakker skal yde et 
verificeret bidrag til CO2-reduktionen.
c) De innovative teknologiers og 
innovative teknologipakkers indvirkning 
på en personbils specifikke CO2-
emissioner må i standardprøvecyklussen 
ikke andrage over 25 %; de innovative 
teknologier og innovative teknologipakker
må ikke være omfattet af obligatoriske 
bestemmelser som følge af supplerende 
foranstaltninger gennemført for at opnå 
en reduktion på 10 g CO2/km, jf. artikel 
1, eller være obligatoriske i henhold til 
andre fællesskabsretlige bestemmelser."

Or. de
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Artikel 12, stk. 3, affattes således:
„(3) En leverandør eller en fabrikant, 
der anmoder om, at en foranstaltning 
godkendes som en innovativ teknologi 
eller en innovativ teknologipakke, 
forelægger Kommissionen en rapport, 
som bl.a. skal omfatte en 
verifikationsrapport udarbejdet af et 
uafhængigt og godkendt organ. I tilfælde 
af en mulig interaktion mellem den 
pågældende foranstaltning og en anden 
innovativ teknologi eller en anden 
innovativ teknologipakke, der allerede er 
anerkendt, nævnes denne interaktion i 
rapporten, og verifikationsrapporten 
skal indeholde en evaluering af, i hvilket 
omfang denne interaktion ændrer den 
reduktion, der opnås ved hver 
foranstaltning."

Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Efter artikel 12, stk. 4, indsættes 
følgende stykke:
„(4a) Kommissionen forelægger en gang 
om året Rådet og Europa-Parlamentet en 
rapport om godkendte og afviste 
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innovative teknologier og innovative 
teknologipakker."

Or. de

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, udgår. (b) Stk. 3 affattes således:
„(3) Fra 2012 gennemfører 
Kommissionen en konsekvensevaluering 
med det formål inden 2014, som anført i 
artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
715/2007, at revidere de procedurer for 
måling af CO2-emissioner, der er 
angivet i nævnte forordning, med 
henblik på fra 2021 at anvende en 
revideret måleprocedure. Navnlig 
fremsætter Kommissionen forslag, der 
kan sikre en tilpasning af procedurerne, 
så de på passende vis afspejler bilernes 
faktiske CO2-emissionsmønster, og 
forslag om medtagelse af godkendte 
innovative teknologier, jf. artikel 12, der 
kan afspejles i prøvecyklussen. 
Kommissionen sikrer, at disse 
procedurer efterfølgende revideres 
regelmæssigt."

Or. de

Ændringsforslag 16

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

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

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

Or. de

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra d
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med 
henblik på tilpasning af formlerne i bilag I, 
så de afspejler eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008, 
samtidig med at det sikres, at der fastsættes 
reduktionskrav af tilsvarende strenghed for 
fabrikanter og køretøjer af forskellig nytte 
under de gamle og de nye 
afprøvningsprocedurer. Undtagelser, der 
skyldes den nye afprøvningsprocedure, 
skal tilpasses i fuldt omfang. En sådan 
tilpasning gælder fra den 1. januar 2021.

Or. de
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BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag er fortsat at begrænse CO2-emissionen fra nye personbiler 
væsentligt gennem anvendelse af moderne fremdriftssystemer; dette skal dog ske på en i 
økonomisk og økologisk henseende hensigtsmæssig måde. 
Siden 2006 har der været fastsat et emissionsmål på 160 g CO2/km for en bilfabrikants 
samlede produktion, fra 2015 er målet nedsat til 130 g CO2/km, og fra 2020 finder et 
emissionsmål på 95 g CO2/kam anvendelse. Dette er et meget ambitiøst mål. Ordføreren 
anser det for vigtigt at nå dette pejlemærke, selv om det udgør den største begrænsning i de 
seneste år. Desuden har Kommissionen i sit forslag COM(2012) 393 foreslået at sænke 
stigningskoefficienten til beregning af de specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler i 
forordning (EF) nr. 443/2009 fra a = 0,0457 til nu a = 0,0333.  Denne sænkning udgør en 
yderligere udfladning af grafen med 27 %, hvilket medfører større omkostninger for 
fabrikanter af større luksusbiler end for fabrikanter af mindre køretøjer. Da det imidlertid er 
de større køretøjer, der generelt er spydspidser på det teknologiske område, ser ordføreren sig 
foranlediget til at foreslå en realistisk incitamentsordning, der fremmer udvikling og 
anvendelse af nye miljøvenlige fremdriftssystemer. Medlemsstaternes statsbudgetter må ikke 
belastes herved, navnlig ikke via krydssubventioner. Samtidig vil ordføreren sikre, at der 
fortsat findes et bredt spektrum af producenter og nye personbiler for også i fremtiden at 
muliggøre loyal konkurrence mellem fabrikanterne af nye personbiler. Desuden må det ikke 
være EU's mål ad lovgivningens vej at begrænse den individuelle frihed ved valget af køretøj.

Incitamentsordningen skal gøre det muligt for alle fabrikanter frem til 2020 at opspare 
såkaldte superkreditter, der forvaltes af Kommissionen via et offentligt tilgængeligt register. 
Fabrikanterne har så mulighed for at meddele Kommissionen, om de opsparede superkreditter 
pr. kalenderår skal modregnes på en fleksibel måde eller ej, således at de kan nå deres 
individuelle mål. Fabrikanterne har dog kun mulighed for at foretage en modregning, hvis de i 
det pågældende kalenderår højst ligger 15 % over deres specifikke emissionsmål. 
Superkreditter skal desuden kun kunne anvendes i relation til køretøjer, hvis specifikke CO2-
emission højst andrager 50g CO2/km, eller som har en rækkevidde på mindst 40 km 
udelukkende ved elektrisk drift. Dermed tvinges fabrikanterne til også fortsat i forøget 
omfang at investere i alternative fremdriftssystemer og markedsføre deres koncepter. 
Incitamentsordningen ophører i 2023. Multiplikatoren udformes degressivt, og fra 2018 skal 
den have faktoren 2.  

For at give forbrugerne mulighed for at sammenligne måles brændstofforbruget i enhver 
model fra enhver fabrikant ved hjælp af den standardiserede afprøvningsprocedure NEDC (ny 
europæisk kørselscyklus). I øjeblikket arbejder Kommissionen og andre institutioner på en 
revideret afprøvningsprocedure, WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure). 
For også at give fabrikanterne planlægningssikkerhed er det nødvendigt frem til 2020 at 
fastlægge NEDC som grundlag for at nå målet om 95 g CO2/km. Derefter skal WLTP afløse 
den gamle testcyklus og tjene som grundlag for måling af post 2020-målet. 

Fabrikanterne af nye personbiler og deres underleverandører skal tilskyndes til at certificere 
og inkorporere teknologier eller teknologipakker (miljøinnovationer), der yderligere reducerer 
brændstofforbruget og de dermed direkte forbundne CO2-emissioner. Undertiden findes der 
ingen anerkendte miljøinnovationer, fordi afprøvningsproceduren er for langvarig og 
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medfører for store omkostninger. Ordføreren mener derfor, at det er nødvendigt, at der 
gennemføres tiltag med henblik på en forenkling at proceduren, således at innovative 
teknologier eller teknologipakker kan anerkendes. Som fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009 
kan det samlede bidrag fra disse teknologier til nedbringelse af det specifikke emissionsmål 
for en fabrikant være op til 7 g CO2/km. 

Da det endnu ikke kan forudses, hvilke alternative fremdriftssystemer forbrugerne vil 
acceptere, er det ikke hensigtsmæssigt allerede i 2014 at fremlægge en revision for en 
regulering for perioden efter 2020. Ordføreren er af den opfattelse, at en hensigtsmæssig 
nyvurdering af den fremtidige markedssituation ikke bør ske før 2017.    


