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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 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 
(EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att 
minska koldioxidutsläppen från nya personbilar
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0393),

– 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 
(C7-0184/2012),

– 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.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 500 registreringar av 
nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 1 000 registreringar av 
nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon (World Light Duty Test 
Procedure, WLTP) inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
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och bilaga XII till förordning (EG) nr 
692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. För att ge tillverkarna 
planeringssäkerhet bör det nuvarande 
provningsförfarandet inom ramen för 
denna förordning bibehållas fram till och 
med 2020. Från och med 2021 bör det 
nuvarande provningsförfarandet ersättas 
av WLTP. När WLTP år 2021 börjar 
tillämpas inom ramen för denna 
förordning, bör gränserna i bilaga I ändras 
så att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.
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Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 
10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 500 registreringar av 
nya personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 
10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 1 000 registreringar 
av nya personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 3.1 f ska ersättas med 
följande:
”f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp 
från personbilar uppmätta i enlighet 
med förordning (EG) nr 715/2007 och 
angivna som koldioxidutsläpp i intyget 
om överensstämmelse. För personbilar 
som inte är typgodkända i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 innebär 
specifika koldioxidutsläpp 
koldioxidutsläpp som mäts i enlighet 
med samma mätningsförfarande som 
anges för personbilar i förordning (EG) 
nr 692/2008 eller i enlighet med de 
förfaranden som antagits av 
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kommissionen för att fastställa 
koldioxidutsläpp från sådana 
personbilar; vid tillämpningen av detta 
led ska ändringar av 
mätningsförfaranden 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 2021.” 

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
1. Vid beräkningen av det genomsnittliga 
specifika utsläppet av koldioxid ska 
varje ny personbil med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 g 
CO2/km eller med en minsta räckvidd på 
40 km vid uteslutande elektrisk drift 
räknas som
– 3,5 bilar år 2012,
– 3,5 bilar år 2013,
– 2,5 bilar år 2014,
– 2,5 bilar år 2015,
– 2,5 bilar år 2016,
– 2,5 bilar år 2017,
– 2 bilar år 2018,
– 2 bilar år 2019,
– 2 bilar år 2020.
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1a. En bil får räknas som flera enligt 
punkt 1 endast om tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp av 
koldioxid under det aktuella kalenderåret 
inte överstiger tillverkarens specifika 
utsläppsmål med mer än 15 %.
1b. Mellan 2016 och 2020 får tillverkarna 
spara sådana superkrediter som regleras i 
punkt 1 i den förteckning som avses i 
artikel 8.3a.
1c. Mellan den 1 januari 2016 och den 
31 december 2023 kan tillverkarna be 
kommissionen att vid beräkningen av det 
genomsnittliga specifika utsläppet av 
koldioxid beakta de superkrediter som de 
sparat enligt punkt 3.”

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
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som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. de

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande punkt ska införas efter 
artikel 8.3:

”3a. Kommissionen ska upprätta en 
förteckning över de besparingar som 
avses i artikel 5.1c. Förteckningen ska 
vara tillgänglig för allmänheten.”

Or. de

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Artikel 8.4 ska ersättas med följande:
”4. Kommissionen ska upprätta en 
central förteckning över de uppgifter 
som medlemsstaterna rapporterat i 
enlighet med den här artikeln. Den 
centrala förteckningen ska vara 
tillgänglig för allmänheten.
Kommissionen ska senast den 30 juni 
varje år, med början 2011, för varje 
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tillverkare göra en preliminär beräkning 
av följande:
a) Genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår.
b) Specifika utsläppsmål för föregående 
kalenderår.
c) Skillnaden mellan tillverkarens 
genomsnittliga 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 2016 och 
fram till och med 2023, 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 
personbilar som registrerats i varje 
medlemsstat och deras specifika 
koldioxidutsläpp.”

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4c (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Artikel 8.5 ska ersättas med följande:
”5. Tillverkare får inom tre månader 
från det att de meddelats den 
preliminära beräkningen enligt punkt 4 
underrätta kommissionen om eventuella 
oriktigheter i uppgifterna, med 
angivande av i vilken medlemsstat den 
anser att oriktigheterna har uppstått.
Från och med 2016 och fram till och med 
2023 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 ska beakta de superkrediter 
som avses i artikel 5. 
Kommissionen ska beakta alla 
synpunkter från tillverkare och ska, 
senast den 31 oktober, bekräfta eller 
ändra de preliminära beräkningarna 
enligt punkt 4.”

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 12.1 ska ersättas med 
följande:
”1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till 
minskningar av koldioxidutsläppen som 
gjorts med hjälp av innovativ teknik 
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eller en kombination av innovativa 
tekniker (”innovativa teknikpaket”). Det 
sammanlagda bidraget från sådan 
teknik till minskningen av en 
tillverkares specifika utsläppsmål får 
vara högst 7 g CO2/km.”

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I artikel 12.2 ska första meningen
ersättas med följande:

(9) Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativa teknik som 
avses i punkt 1 genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 14.2.”

”2. Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativa teknik 
eller de innovativa teknikpaket som avses 
i punkt 1 genom genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 14.2. De detaljerade 
bestämmelserna ska grundas på följande 
kriterier för innovativ teknik:
a) De koldioxidminskningar som uppnås 
med hjälp av den innovativa tekniken 
eller de innovativa teknikpaketen ska 
kunna tillskrivas leverantören eller 
tillverkaren.
b) Den innovativa tekniken eller de 
innovativa teknikpaketen ska bidra till en 
bekräftad minskning av 
koldioxidutsläpp.
c) Den innovativa teknikens och de 
innovativa teknikpaketens inverkan på de 
specifika koldioxidutsläppen från en 
personbil får i den standardiserade 
testcykeln uppgå till högst 25 %; den 
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innovativa tekniken och de innovativa 
teknikpaketen ska inte omfattas av 
obligatoriska bestämmelser som följd av 
kompletterande åtgärder för att uppnå 
den minskning på 10 g CO2/km som 
avses i artikel 1 eller vara obligatorisk 
enligt andra bestämmelser i 
gemenskapens lagstiftning.”

Or. de

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Artikel 12.3 ska ersättas med 
följande:
”3. En leverantör eller tillverkare som 
ansöker om att en åtgärd ska godkännas 
som en innovativ teknik eller ett 
innovativt teknikpaket ska förelägga 
kommissionen en rapport med en 
kontrollrapport från ett oberoende och 
certifierat organ. Eventuell samverkan 
mellan åtgärden i fråga och en annan, 
redan godkänd innovativ teknik eller ett 
annat, redan godkänt innovativt 
teknikpaket ska omnämnas i rapporten, 
och kontrollrapporten ska innehålla en 
bedömning av i vilken omfattning detta 
samspel påverkar den minskning som 
uppnås genom varje enskild åtgärd.”

Or. de
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Följande punkt ska införas efter 
artikel 12.4:
”4a. En gång om året ska kommissionen 
lägga fram en rapport för rådet och 
Europaparlamentet om innovativ teknik 
och innovativa teknikpaket som godkänts 
respektive underkänts.”

Or. de

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket utgå. b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Från och med 2012 ska 
kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning i syfte att senast 
2014, i enlighet med artikel 14.3 i 
förordning (EG) nr 715/2007, se över de 
förfaranden för att mäta 
koldioxidutsläpp som anges i den 
förordningen, så att ett reviderat 
mätningsförfarande kan börja tillämpas 
från och med 2021. Kommissionen ska 
särskilt lägga fram lämpliga förslag om 
hur dessa förfaranden kan ändras så att 
de på ett adekvat sätt återspeglar bilars 
verkliga koldioxidutsläpp samt, i 
synnerhet, förslag om att ta med 
godkända innovativa tekniker enligt 
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definitionen i artikel 12 som skulle 
kunna återspeglas i testcykeln. 
Kommissionen ska därefter se till att 
dessa förfaranden ses över regelbundet.”

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. 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 personbilar 
för perioden efter 2020.”

”5. Senast den 31 december 2017 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 personbilar 
för perioden efter 2020.”

Or. de

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led d
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
14a för att anta anpassa formlerna i bilaga I 
så att de återspeglar eventuella ändringar 
av det föreskrivna provningsförfarandet för 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
14a för att anta anpassa formlerna i bilaga I 
så att de återspeglar eventuella ändringar 
av det föreskrivna provningsförfarandet för 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
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provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.
Avvikelser som beror på det nya 
provningsförfarandet ska anpassas 
fullständigt. En sådan anpassning ska 
gälla från och med den 1 januari 2020.”

Or. de
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MOTIVERING

Målet med detta förslag är att med hjälp av moderna framdrivningskoncept ytterligare minska 
koldioxidutsläppen från nya fordon i avsevärd mån, men även på ett ekonomiskt och 
miljömässigt förnuftigt sätt. 

Sedan 2006 gäller ett värde för bilparken på 160 g CO2/km, från och med 2015 130 g CO2/km 
och från och med 2020 alltså 95 g CO2/km. Detta är ett väldigt ambitiöst värde. 
Föredraganden är angelägen om att detta mål uppnås, låt vara att det är den största 
minskningen på senare år. Därutöver vill kommissionen i sitt förslag (COM(2012)0393) att 
lutningskoefficienten för beräkning av de specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar i 
förordning (EG) nr 443/2009 ska sänkas från a = 0,0457 till a = 0,0333. Detta innebär en 
utplaning av kurvan med 27 %, vilket innebär att det blir högre kostnader för tillverkare av 
större premiumbilar än för tillverkare av mindre fordon. Men eftersom det i allmänhet är de 
större fordonen som är föregångare på teknikområdet ser sig föredraganden föranledd att 
föreslå ett realistiskt stimulanssystem som främjar utveckling och användning av nya, 
miljövänliga framdrivningskoncept. Medlemsstaternas budgetar får inte belastas av detta, och 
framför allt inte av korssubventionering. Samtidigt vill föredraganden slå vakt om ett brett 
spektrum av tillverkare och nya personbilar för att rättvis konkurrens mellan tillverkare av nya 
personbilar ska vara möjlig även i fortsättningen. Det får heller inte vara ett mål för EU att 
genom lagstiftning inskränka den individuella friheten i valet av fordon.

Stimulanssystemet ska göra det möjligt för alla tillverkare att fram till 2020 spara så kallade 
superkrediter som kommissionen ska förvalta via en allmänt tillgänglig förteckning. 
Tillverkarna kan sedan underrätta kommissionen om huruvida deras insparade superkrediter 
för varje kalenderår ska avräknas flexibelt för att deras individuella mål ska uppnås. Sådan 
avräkning bör emellertid endast vara möjlig om tillverkarna ligger högst 15 % över sina 
specifika utsläppsmål för det aktuella kalenderåret. Vidare bör fordon kunna kvalificera sig 
för superkrediter endast om deras koldioxidutsläpp högst uppgår till 50 g CO2/km eller om 
fordonen har en räckvidd på minst 40 km vid uteslutande elektrisk drift. På så vis tvingas 
tillverkarna att även fortsättningsvis satsa mer på alternativa framdrivningssystem och föra ut 
sina koncept på marknaden. Stimulanssystemet upphör 2023. Multiplikationsfaktorn minskas 
gradvis och uppgår från och med 2018 till 2.  

För att ge konsumenterna möjlighet att jämföra mäts bränsleförbrukningen för varje 
tillverkningsmodell genom ett standardiserat provningsförfarande, den nya europeiska 
körcykeln. För närvarande arbetar kommissionen och andra institutioner på en ny version, 
Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure, WLTP. För att även ge tillverkarna 
planeringssäkerhet är det nödvändigt att den nya europeiska körcykeln etableras som grundval 
för uppnåendet av 95 g CO2/km fram till 2020. Därefter bör WLTP ta över som grund för alla 
mätningar av målet efter 2020. 

Tillverkare av nya personbilar och deras leverantörer bör uppmuntras att certifiera och bygga 
in teknik och teknikpaket (miljöinnovation) som ytterligare minskar bränsleförbrukningen och 
de därmed direkt förenade koldioxidutsläppen. Ibland saknas erkänd miljöinnovation på grund 
av ett alltför utdraget och dyrt provningsförfarande. Därför anser föredraganden att det måste 
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skapas incitament att göra det enklare att erkänna innovativ teknik och innovativa 
teknikpaket. Precis som i förordning (EG) nr 443/2009 får det sammanlagda bidraget från 
sådan teknik till minskningen av en tillverkares genomsnittliga specifika utsläppsmål vara 
högst 7 g CO2/km. 

Då det inte går att förutse vilka alternativa framdrivningskoncept som kommer att anammas 
av konsumenterna är det inte lönt att redan 2014 lägga fram en översyn av vilka regler som 
ska gälla efter 2020. Föredraganden anser att en ny bedömning av den framtida
marknadssituationen för att vara meningsfull bör göras tidigast 2017.  


