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KORT BEGRUNDELSE

Siden 1995 har der eksisteret en EU-strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer. Allerede i sine konklusioner af 10. oktober 2000 
anmodede Rådet (miljø) Kommissionen om at undersøge foranstaltninger til nedbringelse af 
CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer. Ved forordning (EF) nr. 443/2009 blev der 
fastsat mål for nedbringelsen af CO2-emissionerne for personbiler og samtidig blev der 
henvist til nødvendigheden af at indføre CO2-krav for lette erhvervskøretøjer. 

Lette erhvervskøretøjer benyttes hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder og udgør 
i øjeblikket ca. 12 % af bilparken. Det drejer sig her om varevogne, som fortrinsvis anvendes 
af håndværksvirksomheder, kurer- og eksprestjenester samt af mange detailhandlere, såsom 
blomsterhandlere, restauratører osv. De er af afgørende betydning for, at befolkningen 
forsynes med de nødvendige dagligvarer og fremmer samtidig beskæftigelsen og væksten i 
talrige regioner i EU. 

1. Retsgrundlag
Ordføreren mener, at retsgrundlaget bør udvides med artikel 114 i EUF-traktaten (tidligere 
artikel 95 i TEF), da ordningen også tilsigter en harmonisering af det indre marked.

2. Formålet med forslaget til forordning
Med nærværende forslag til forordning ønsker Kommissionen gradvist fra 2014 til 2016 at nå 
et ensartet CO2-emissionsmål for lette erhvervskøretøjer på 175 g CO2/km. Forslaget 
indeholder desuden et langsigtet mål på 135 g CO2/km. for lette erhvervskøretøjer, som skal 
gælde fra 2020 under forudsætning af, at opdaterede resultater fra konsekvensanalyser 
bekræfter, at det kan lade sig gøre at gennemføre dette mål. Europa-Parlamentet støtter 
Kommissionens generelle målsætninger, men anser det imidlertid for absolut nødvendigt med 
en længere overgangsperiode. Forordningen, som Rådet og Europa-Parlamentet skal vedtage, 
skal indeholde konkurrencemæssigt neutrale, socialt sunde og bæredygtige reduktionsmål, 
som imødekommer de mange forskellige europæiske bilfabrikanters behov og position i den 
internationale konkurrence, og som samtidig tager hensyn til SMV-sektorens berettigede 
bekymringer. 

3. Introduktionsfasen 
Ifølge bilindustrien kræver udviklingen af nye typer og nye platforme inden for området for 
erhvervskøretøjer op til 10 år, og dertil kommer, at produktionscyklusserne også er længere 
end for personbiler. Kommissionen har foreslået at gennemføre målet på 175 g CO2/km. fra 
2014 over en flerårig periode. På grund af de længere cyklusser bør indfasningen påbegyndes 
i 2015, da køretøjer, som sælges i 2014, allerede befinder sig i udviklings- hhv. 
produktionsfasen. En overgangsperiode fra 2015 til 2018 med en alternativ gradvis 
differentiering af målene på 65 %, 75 %, 80 % og 100 % af alle nye solgte biler svarer 
desuden til varigheden og den gradvise differentiering i forordning (EF) nr. 443/2009 om 
nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler. Gennemførelsen af det korrigerede 
langfristede mål på 150 g CO2/km. bør indføres gradvist fra 2018 for at sikre fabrikanterne en 
overgangsperiode og for at gøre den fortsatte gennemførelse af innovative og 
brændstofbesparende teknologier mulige.
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4. Køretøjer produceret i flere trin
Erhvervskøretøjer fremstilles ofte i flere trin. En køretøjsfabrikant leverer først et chassis, som 
dernæst tjener som basis for karrosseribyggernes videre fremstilling af det komplette køretøj. 
Andelen af små erhvervskøretøjer, som er fremstillet i flere trin, udgør ca. 25 %, mens den 
ved store erhvervskøretøjer er større. Disse køretøjer blev medtaget i forslaget til forordning. 
Med henblik på at fastslå det komplette køretøjs emissioner skal der anvendes en foreløbig og 
midlertidig metode, ifølge hvilken fabrikanterne skal overtage ansvaret for CO2-emissionerne 
fra det komplette køretøj. Den foreslåede metode egner sig imidlertid ikke til at foretage en 
pålidelig undersøgelse af emissionerne fra det komplette køretøj. Dertil kommer, at 
fabrikanterne ikke råder over de data, som er nødvendige i denne forbindelse. Kommissionen 
har inden for rammerne af et arbejdsdokument allerede drøftet alternative metoder til at måle 
de specifikke CO2-emissioner fra køretøjer, som er produceret i flere trin, og opfordres til at 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om en passende metode til fastsættelse af 
de specifikke CO2-emissioner fra færdigopbyggede køretøjer inden 2011.

5. Sanktioner
Der blev allerede fastsat en afgift for at overskride de fastsatte målværdier i forordningen om 
nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler. Sanktionerne skal over en seksårig 
overgangsperiode udgøre mellem 5 og 95 EUR pr. g. afhængigt af overskridelsens omfang, og 
derefter 95 EUR pr. første overskredne gram. For lette erhvervskøretøjer har Kommissionen 
foreslået en tilsvarende fremgangsmåde, som dog maksimalt skal udgøre 120 EUR. Afgiften 
for at overskride emissionsværdierne for lette erhvervskøretøjer må ikke være højere end for 
personbiler. Reglerne bør derfor med hensyn til afgiftens størrelse ligeledes tilpasses den 
tidsmæssige differentiering i forordning (EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af CO2-
emissionerne fra personbiler.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1,
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Begrundelse

Der er tale om en teknisk justering, eftersom forslaget til forordningen blev fremsat, før 
Lissabontraktaten trådte i kraft.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Kommissionen afsluttede en revision 
af strategien for bæredygtig udvikling 
med fokus på de mest presserende 
problemer for bæredygtig udvikling, 
såsom transport, klimaændringer, 
folkesundhed og energibevarelse. Disse 
problemer er alle indbyrdes forbundne og 
kan afhjælpes ved hjælp af 
energieffektivitetsforanstaltninger inden 
for transportsektoren.

Begrundelse

Der bør være en henvisning til Den Europæiske Unions overordnede strategier. Strategien for 
bæredygtig udvikling udgør et vigtigt strategisk dokument, som endnu ikke er nævnt i 
betragtningerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) der henviser til den stigende vejtrafik 
og de deraf følgende risici og gener, som 
stiller alle medlemsstaterne over for 
alvorlige færdselssikkerheds- og 
miljøproblemer.

Begrundelse

Offentliggørelsen af den nye TERM-rapport fra Det Europæiske Miljøagentur har netop 
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understreget, at vejtrafikken fortsat skaber alvorlige miljøproblemer i Europa. De 
sikkerhedsmæssige aspekter ved vejtrafikken bør ligeledes fremhæves.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Direktiv 1999/94/EF kræver allerede, 
at "reklamemateriale" for biler skal 
oplyse den endelige forbruger om 
køretøjets "officielle brændstofforbrug og 
de officielle specifikke CO2-emissioner". 
Kommissionen har i sin henstilling 
2003/217/EF fortolket dette på en sådan 
måde, at det omfatter markedsføring. 
Anvendelsesområdet for direktiv 
1999/94/EF bør derfor udvides til at 
omfatte lette erhvervskøretøjer, således at 
reklamematerialet for enhver form for let 
erhvervskøretøj skal oplyse slutbrugeren 
om de officielle CO2-emissioner og 
brændstofforbruget for det pågældende 
køretøj, når der forefindes energi- eller 
prisrelaterede oplysninger. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
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emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Begrundelse

På grund af de længere cyklusser i forbindelse med lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, som sælges i 2014, allerede befinder sig i udviklings- hhv. 
produktionsfasen. En overgangsperiode fra 2015-2018 med alternative differentierede mål på 
65 %, 75 %, 80 % og 100 % af alle nye solgte biler svarer desuden til varigheden og 
differentieringen i forordning (EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af CO2-emissionerne fra 
personbiler.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at målene afspejler de 
særlige omstændigheder hos mindre 
fabrikanter og nichefabrikanter og er 
forenelige med fabrikantens 
reduktionspotentiale, bør der fastsættes 
alternative emissionsreduktionsmål for 
sådanne fabrikanter under hensyntagen til 
de teknologiske muligheder for, at de 
specifikke CO2-emissioner for en given 
fabrikants køretøjer kan reduceres, og i 
overensstemmelse med de pågældende 
markedssegmenters særlige træk. Denne 
undtagelse bør være omfattet af 
gennemgangen af de specifikke 
emissionsmål i bilag I, som skal være 
afsluttet senest i begyndelsen af 2013.

(14) For at sikre, at målene afspejler de 
særlige omstændigheder hos mindre 
fabrikanter og nichefabrikanter og er 
forenelige med fabrikantens 
reduktionspotentiale, bør der fastsættes 
alternative emissionsreduktionsmål for 
sådanne fabrikanter under hensyntagen til 
de teknologiske muligheder for, at de 
specifikke CO2-emissioner for en given 
fabrikants køretøjer kan reduceres, samt 
under hensyntagen til 
gennemsnitsværdien af CO2-emissionerne 
fra lette erhvervskøretøjer fra samtlige 
fabrikanter, og i overensstemmelse med de 
pågældende markedssegmenters særlige 
træk. Denne undtagelse bør være omfattet 
af gennemgangen af de specifikke 
emissionsmål i bilag I, som skal være 
afsluttet senest i begyndelsen af 2013.

Begrundelse

Kravet om et alternativt emissionsmål forpligter disse fabrikanter til at gøre en større indsats 
end store fabrikanter, men giver dem samtidig rimelige betingelser, der er baseret på 
gennemsnitsværdien for de CO2-emissioner, som stammer fra fabrikanter af lette 
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erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2015. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Begrundelse

Som følge af den længere produktcyklus for lette erhvervskøretøjer bør indfasningen 
påbegyndes i 2015, da køretøjer, der sælges i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er under 
udvikling eller sat i produktion. Afgiften for overskridelse af emissionsniveauerne bør 
opkræves tilsvarende og ikke før den 1. januar 2015.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre, at værdierne for CO2-
emissioner og brændstofeffektivitet for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er 
repræsentative, og at de faktiske CO2-
emissioner ikke undervurderes, bør 
Kommissionen fremlægge en specifik 
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beregningsmetode til fastsættelse af 
emissionerne for hver type køretøj.

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede metode til fastsættelse af de specifikke CO2-emissioner for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er allerede blevet beskrevet som uegnet i et 
arbejdsdokument fra Kommissionen, i hvilket der samtidig blev henvist til nødvendigheden af 
at udarbejde en alternativ metode. På grund af den høje markedsandel er det nødvendigt, at 
der så hurtigt som muligt fastlægges en passende procedure med henblik på at opnå 
repræsentative CO2-emissions- og masseværdier for færdigopbyggede køretøjer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør overvejes nye
fremgangsmåder til at opnå det 
langsigtede mål, herunder navnlig 
kurvens hældning, nytteparameteret og 
afgiftsordningen for 
emissionsoverskridelser.

udgår

Begrundelse

En henvisning til indførelsen af yderligere særlige bestemmelser er i strid med systematikken i 
forslaget til forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Landevejskøretøjers hastighed har 
stor indvirkning på deres 
brændstofforbrug og CO2-emissioner. 
Uden hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, 
at der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere 
i overdimensionerede drivaggregater og 

udgår
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tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i 
visse klasser af motorkøretøjer i 
Fællesskabet med det formål at medtage 
de lette erhvervskøretøjer, som er omfattet 
af denne forordning.

Begrundelse

Bestemmelser om begrænsning af hastigheden for køretøjer henhører under medlemsstaternes 
kompetencer. Disse foranstaltninger blev desuden indført af trafiksikkerhedsmæssige årsager 
og ikke af miljøbeskyttelsesmæssige årsager.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet. 

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 150 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning vil blive suppleret 
med yderligere foranstaltninger for at 
opnå en reduktion på 10 g CO2/km som et 
led i Fællesskabets integrerede tilgang.

Begrundelse

Dette forslag er en fortsættelse af Kommissionens lovgivningsproces, indledt i 2007, med 
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henblik på at tackle de virkninger af klimaændringerne, som vejkøretøjer forårsager.

Forslaget er en fortsættelse, og bestemmelserne bør være i overensstemmelse med den 
lovgivningsmæssige ramme for gennemførelse af målsætningerne for emissioner fra nye 
personbiler som fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009, hvilket klart anerkendes i betragtning 
6 og artikel 11 i det nuværende udkast til forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tidligere registrering uden for 
Fællesskabet mindre end tre måneder før 
registreringen i Fællesskabet tages ikke i 
betragtning.

2. En tidligere registrering, som er blevet 
foretaget uden for Fællesskabet mindre end 
tre måneder før registreringen i 
Fællesskabet, tages ikke i betragtning.

Begrundelse

Ændringsforlaget indeholder en sproglig præcisering og skaber sammenhæng i teksten i 
forordning (EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
typeattesten

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs 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
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "specifikt emissionsmål" i relation til en 
fabrikant: gennemsnittet af de vejledende 
specifikke CO2-emissioner, der er fastsat i 
overensstemmelse med bilag I, for hvert 
nyt let erhvervskøretøj, som fabrikanten 
har fremstillet.

g) i relation til en fabrikant: gennemsnittet 
af de vejledende specifikke CO2-
emissioner, der er fastsat i 
overensstemmelse med bilag I, for hvert 
nyt let erhvervskøretøj, som fabrikanten 
har fremstillet, eller hvis fabrikanten har 
fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 10, de specifikke 
emissionsmål, der er fastsat ifølge denne 
undtagelsesbestemmelse.

Begrundelse

Henvisningen til det specifikke emissionsmål for fabrikanter, som får tildelt en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 10 i denne forordning, bør af hensyn til sammenhængen 
i teksten i forordning (EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler 
medtages.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": sporvidden ganget med 
akselafstanden som anført i 
typegodkendelsesattesten og defineret i 
afsnit 2.1 og 2.3 i bilag I til direktiv 
2007/46/EF

Begrundelse

Tilføjelse af definition af hensyn til overensstemmelse med bilag II, del B, pkt. 5 og 6.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "nyttelast": forskellen mellem den 
teknisk tilladte totalmasse i henhold til 
bilag III til direktiv 2007/46/EF og 
køretøjets masse.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør alle de relevante begreber, som er omfattet af 
forordningens bestemmelser, medtages i artikel 3 "Definitioner".

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes 
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

– 65 % i 2015
– 75 % i 2014, – 75 % i 2016
– 80 % i 2015, – 80 % i 2017
– 100 % fra og med 2016. – 100 % fra og med 2018.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 – 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 – 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2016

– 2,0 lette erhvervskøretøjer i 2017
1 let erhvervskøretøj fra 2016. – 1,0 let erhvervskøretøj fra 2018.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger

For kalenderåret, der indledes den 1. 
januar 2014, og hvert af de følgende 
kalenderår skal de enkelte producenter af 
lette erhvervskøretøjer sikre, at nye lette 
erhvervskøretøjer er udstyret med 
fartbegrænsningsanordninger, hvor 
maksimumshastigheden er indstillet til 
120 km/h.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
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januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. 
Medlemsstaterne gør alt for at sikre, at 
indberetningsorganerne arbejder på en 
gennemskuelig måde. 

januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. 
Medlemsstaterne gør alt for at sikre, at 
indberetningsorganerne arbejder på en 
gennemskuelig måde.

Begrundelse

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2014 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Begrundelse

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
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April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 for hver 
fabrikant:

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 2014 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør være i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne. Erfaringerne fra forordningen om personbiler viser, at overvågningen er 
vanskelig at foretage. Der er behov for en længere frist til at etablere en pålidelig 
overvågningsordning, navnlig eftersom der for nærværende ikke foreligger fuldstændige N1-
data på EU-27-niveau, hvorfor udgangspunktet er ringere, end det for var personbiler.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2013 og 2014
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overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør være i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra og med den 1. januar 2014 
udvides overvågningen til trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Begrundelse

Køretøjstypegodkendelsen (2007/46/EF) finder først anvendelse på alle typer af trinvis 
færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. Fra og med januar 2014 udvides overvågningen til 
trinvis færdigopbyggede køretøjer. 2014 bliver det første hele kalenderår med overvågning og 
indsamling af data om CO2-emissioner og masseværdier af trinvis færdigopbyggede køretøjer 
i henhold til den nye procedure.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

2. Afgiften for den i stk. 1 nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 

2. Afgiften for den i stk. 1 nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
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følgende formel: følgende formel: 

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2015 til 2019:

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2, 
men ikke over 3 g CO2/km:

ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2, 
men ikke over 3 g CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:

Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 1) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 1) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km

(emissionsoverskridelse × 5 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 5 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

b) Fra 2019: b) Fra 2020:

(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

3. Kommissionen fastsætter metoder til 
opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til stk. 1.

3. Kommissionen fastsætter metoder til 
opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til stk. 1.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 3.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 3.

4. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

4. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2013 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2014 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Offentliggørelsen bør være i overensstemmelse med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. oktober 2014 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

2. Fra den 31. oktober 2016 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

Begrundelse

Denne ændring er en følge af ændringen af startdatoen for indfasningen i 2015.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ansøgning om undtagelse fra det 
specifikke emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant af færre end 
22 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 

1. En ansøgning om undtagelse fra det 
specifikke emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant af færre end 
25 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
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kalenderår, såfremt fabrikanten: kalenderår, såfremt fabrikanten:

Begrundelse

En forøgelse til 25 000 nye lette erhvervskøretøjer afspejler situationen for mindre 
fabrikanter bedre end en grænseværdi på 22 000 køretøjer.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er en del af en gruppe af forbundne 
fabrikanter, der i alt er ansvarlig for færre 
end 22 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
kalenderår, eller

b) er en del af en gruppe af forbundne 
fabrikanter, der i alt er ansvarlig for færre 
end 25 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
kalenderår, eller

Begrundelse

En forøgelse til 25 000 nye lette erhvervskøretøjer afspejler situationen for mindre 
fabrikanter bedre end en grænseværdi på 22 000 køretøjer.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
økonomiske og teknologiske potentiale til 
at nedbringe de specifikke CO2-emissioner, 
og under hensyntagen til de særlige forhold 
på markedet for den type let 
erhvervskøretøj, der fremstilles.

d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
økonomiske og teknologiske potentiale til 
at nedbringe de specifikke CO2-emissioner, 
samt med gennemsnitsværdien af CO2-
emissionerne fra lette erhvervskøretøjer 
fra samtlige fabrikanter, og under 
hensyntagen til de særlige forhold på 
markedet for den type let erhvervskøretøj, 
der fremstilles.
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Begrundelse

Kravet om et alternativt emissionsmål forpligter disse fabrikanter til at gøre en større indsats 
end store fabrikanter, men giver dem samtidig rimelige betingelser, der er baseret på 
gennemsnitsværdien for de CO2-emissioner, som stammer fra fabrikanter af lette 
erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2.
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
fastlagt i henhold til artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 443/2009 og være
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Begrundelse

I artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 443/2009 om personbilers emissioner nævnes det, at 
Kommissionen senest i 2010 skal vedtage deltaljerede bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative teknologier. Bestemmelserne om godkendelsesproceduren, 
som i øjeblikket drøftes vedrørende personbiler, bør også finde anvendelse på lette 
erhvervskøretøjer. Der bør ikke skelnes mellem økoinnovationer til personbiler og lette 
erhvervskøretøjer, hvorfor der heller ikke bør være divergens mellem 
godkendelsesprocedurerne. Det bør undgås at udføre dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2016 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger til 
ændring af bilag I for at justere værdien 

1. Senest den 31. oktober 2016 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger til 
ændring af bilag I for at justere værdien 
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M0, som nævnt heri, til nye lette 
erhvervskøretøjers gennemsnitlige masse i 
de foregående tre kalenderår.

M0, som nævnt heri, til nye lette
erhvervskøretøjers gennemsnitlige masse i 
de foregående tre kalenderår.

Disse foranstaltninger får virkning første 
gang den 1. januar 2018 og derefter hvert 
tredje år.

Disse foranstaltninger får virkning første 
gang den 1. januar 2019 og derefter hvert 
tredje år.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

2. Kommissionen skal medtage lette 
erhvervskøretøjer i revisionen af 
procedurerne for måling af CO2-emissioner 
i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 443/2009.

2. Kommissionen skal medtage lette 
erhvervskøretøjer i revisionen af 
procedurerne for måling af CO2-emissioner 
i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 443/2009.

Fra datoen for den reviderede CO2-
emissionsmålingsprocedures ikrafttræden 
godkendes innovative teknologier ikke 
længere i henhold til proceduren i 
artikel 11.

Fra datoen for den reviderede CO2-
emissionsmålingsprocedures ikrafttræden 
godkendes innovative teknologier ikke 
længere i henhold til proceduren i 
artikel 11.

3. Kommissionen skal medtage lette 
erhvervskøretøjer i revisionen af direktiv 
2007/46/EF i overensstemmelse med 
artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) 
nr. 443/2009.

3. Kommissionen skal medtage lette 
erhvervskøretøjer i revisionen af direktiv 
2007/46/EF i overensstemmelse med 
artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) 
nr. 443/2009.

4. Senest den 1. januar 2013 afslutter 
Kommissionen en revision af de specifikke 
emissionsmål i bilag I og af undtagelserne i 
artikel 10 med det formål at fastsætte:

4. Senest den 1. januar 2013 afslutter 
Kommissionen en revision af de specifikke 
emissionsmål i bilag I og af undtagelserne i 
artikel 10 med det formål at fastsætte:

de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre samt

de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 150 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre samt

de forskellige aspekter af gennemførelsen 
af dette mål, herunder afgiften for 
emissionsoverskridelser.

– de forskellige aspekter af gennemførelsen 
af dette mål, herunder afgiften for 
emissionsoverskridelser.

På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 

På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
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bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt

bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt

fremlægge et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, som ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig

– fremlægge et forslag til ændring af denne 
forordning på en måde, som ud fra et 
konkurrencesynspunkt er så upartisk som 
muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig

bekræfte, at køretøjer i klasse N2 og M2 
som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning.

– identificere retningslinjerne for i denne 
forordning at inkludere køretøjer i klasse 
N2 og M2 som defineret i bilag II til 
direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

5. Kommissionen offentliggør senest i 
2014 efter en konsekvensanalyse en 
rapport om tilgængeligheden af data om 
fodaftryk og nyttelast og deres anvendelse 
som nytteparametre til at fastsætte 
specifikke emissionsmål og forelægger om 
nødvendigt et forslag om ændring af bilag I 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

5. Kommissionen offentliggør senest i 
2014 efter en konsekvensanalyse en 
rapport om tilgængeligheden af data om 
fodaftryk og nyttelast og deres anvendelse 
som nytteparametre til at fastsætte 
specifikke emissionsmål og forelægger om 
nødvendigt et forslag om ændring af bilag I 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

6. Der vedtages foranstaltninger, der kan 
sikre den nødvendige tilpasning af 
formlerne i bilag I, så de afspejler 
eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner.

6. Der vedtages foranstaltninger, der kan 
sikre den nødvendige tilpasning af 
formlerne i bilag I, så de afspejler 
eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

7. Kommissionen reviderer senest i 2015
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 

7. Kommissionen forelægger senest i 2011
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om 
en procedure til at fastsætte de specifikke 
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køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 8 i beslutning 
93/389/EØF.

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 9 i beslutning 
280/2004/EF.

Begrundelse

Der er tale om en teknisk ændring, eftersom artikel 9 i beslutning 280/2004/EF i sin 
nuværende affattelse erstatter artikel 8 i beslutning 93/389/EØF og bør anføres som reference 
analogt med forordning (EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af CO2-emissionerne for 
personbiler.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De vejledende specifikke CO2-
emissionsmål for hvert let erhvervskøretøj 
målt i gram pr. km fastsættes i 
overensstemmelse med følgende formel: 

1. De specifikke CO2-emissionsmål for 
hvert let erhvervskøretøj målt i gram pr. 
km fastsættes i overensstemmelse med 
følgende formel:

a) Fra 2014 til 2017: a) Fra 2015 til 2018:
Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)

Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = 1 706.0 M0 = 1 706,0

a = 0.093 a = 0,093
b) Fra 2018: b) Fra 2019:
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Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)

Specifik CO2-emission = 175 + a × (M –
M0)

hvor: hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 11, stk. 1

M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 11, stk. 1

a = 0.093 a = 0,093

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2011, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 
registreres på deres område:

1. For det år, der begynder den 1. januar 
2013, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hvert nyt let erhvervskøretøj, der 
registreres på deres område:

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør være i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2011, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

3. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende år 
fastlægger hver medlemsstat efter 
metoderne i del B opdelt på hver fabrikant:

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen. Overvågningen bør være i overensstemmelse med gennemførelsen 
af forordningen for at undgå, at der opstår markedsforvridning og forskelsbehandling af 
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fabrikanterne.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag II – del B – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer

udgår

De specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer fastlægges i 
overensstemmelse med direktiv 
2004/3/EF. Såfremt denne værdi ikke er 
tilgængelig, fastsættes de specifikke 
emissioner for et trinvis færdigopbygget 
køretøj til samme værdi som den højeste 
værdi af de specifikke emissioner for alle 
færdigopbyggede køretøjer, der er af 
samme køretøjstype som det delvis 
opbyggede køretøj, som det trinvis 
færdigopbyggede køretøj er baseret på, og 
som er registreret i EU i det samme 
overvågningsår, hvor "køretøjstype" 
defineres i overensstemmelse med 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EF. Hvis der 
er mere end tre forskellige værdier af 
specifikke emissioner for alle 
færdigopbyggede køretøjer, anvendes de 
næsthøjeste specifikke emissioner.

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede metode til fastsættelse af de specifikke CO2-emissioner for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er allerede blevet beskrevet som uegnet i et 
arbejdsdokument fra Kommissionen, i hvilket der samtidig blev henvist til nødvendigheden af 
at udarbejde en alternativ metode.
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PROCEDURE

Titel Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner

Referencer KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Korresponderende udvalg ENVI

Udtalelse fra
     Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
24.11.2009

Associeret/Associerede udvalg – dato for 
meddelelse på plenarmødet

20.5.2010

Rådgivende ordfører
       Dato for valg

Werner Langen
11.2.2010

Behandling i udvalg 7.4.2010 28.4.2010 31.5.2010

Dato for vedtagelse 24.6.2010

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

41
14
0
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Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick 
Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov 
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Ries, Hermann Winkler
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stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2
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