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KORTFATTAD MOTIVERING

Sedan 1995 finns det en gemenskapsstrategi för att minska koldioxidutsläppen från bilar och 
lätta nyttofordon. Rådet (miljö) uppdrog redan i sina slutsatser av den 10 oktober 2000 åt 
kommissionen att överväga åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid från lätta 
nyttofordon. I förordning (EG) nr 443/2009 fastställdes mål för minskning av 
koldioxidutsläpp från personbilar och samtidigt hänvisades det till att det behövdes riktlinjer 
för utsläppsmål för koldioxid från lätta nyttofordon.

Lätta nyttofordon används framför allt av små och medelstora företag och de utgör för 
närvarande cirka 12 % av fordonsparken. Det handlar här om transporter för hantverksföretag, 
post- och kurirverksamhet samt för många detaljhandlare som florister, restauranger osv. De 
är oumbärliga för att kunna tillgodose människors behov i det dagliga livet och de främjar 
sysselsättning och tillväxt i många av EU:s regioner.

1. Rättslig grund

Det är föredragandens övertygelse att den rättsliga grunden måste kompletteras med 
artikel 144 i EUF-fördraget (tidigare artikel 95 i EG-fördraget), eftersom lagstiftningen också 
syftar till att den inre marknaden ska harmoniseras.

2. Målen för förslaget till förordning

Genom detta förslag till förordning önskar Europeiska kommissionen stegvis uppnå ett 
enhetligt utsläppsmål för koldioxid på 175 g CO2/km från 2014 till 2016 för lätta nyttofordon.
I förslaget fastställs också ett långsiktigt mål på 135 g CO2/km för lätta nyttofordon som ska 
uppnås från och med 2020, under förutsättning att genomförbarheten bekräftas av resultaten 
från uppdaterade konsekvensanalyser. Europaparlamentet stöder de allmänna mål 
kommissionen ställt upp men anser att en längre övergångsperiod är absolut nödvändig. I den 
förordning som rådet och parlamentet ska anta måste man sträva efter konkurrensneutrala, 
socialt rättvisa och hållbara minskningsmål, som är rimliga i förhållande till de europeiska 
biltillverkarnas mångfald och till deras ställning i den internationella konkurrensen och 
samtidigt beakta de små och medelstora företagens berättigade intressen.

3. Inledningsfas

Enligt bilindustrin behövs det upp till tio år för att utveckla nya typer av och plattformar för 
lätta nyttofordon, och produktcyklerna är dessutom längre än för personbilar. Kommissionen 
föreslår att målet på 175 g CO2/km ska genomföras med hjälp av en flerårig övergångsperiod.
På grund av de längre cyklerna borde infasningen inledas 2015 eftersom fordon som säljs 
2014 redan befinner sig i utvecklings- respektive produktionsfasen. En varaktighet på 
övergångsperioden från 2015–2018, med en alternativ fördelning för att uppnå målen på 
65 %, 75 %, 80 % och 100 % av nybilsparken, överensstämmer dessutom med varaktigheten 
och fördelningen enligt förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för nya personbilar 
som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta 
fordon. Man bör stegvis införa uppnående av det korrigerade långsiktiga målet på 
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150 g CO2/km från 2018 för att ge tillverkare övergångsperioder och möjliggöra ett 
kontinuerligt genomförande av innovativ och bränslesparande teknik.

4. Fordon byggda i flera etapper

Nyttofordon byggs ofta i flera etapper. En fordonstillverkare levererar först ett chassi, som 
sedan utgör grund för karosseritillverkarens fortsatta tillverkning av det färdigbyggda 
fordonet. Andelen lätta nyttofordon som byggs i flera etapper ligger på cirka 25 %, för tunga 
nyttofordon är andelen ännu högre. Dessa fordon togs med i förslaget till förordning. För att 
ta reda på det färdigbyggda fordonets utsläpp ska en tillfällig, provisorisk metod användas, 
enligt vilken tillverkarna ska överta ansvaret för det färdigbyggda fordonets CO2-utsläpp. Den 
metod som föreslås är dock inte lämplig för att på ett giltigt sätt fastställa utsläppen från det 
färdigbyggda fordonet. Dessutom förfogar tillverkarna inte över de uppgifter som behövs för 
detta. Kommissionen har inom ramen för ett arbetsdokument redan diskuterat alternativa 
metoder för att fastställa de specifika CO2-utsläppen från fordon som byggs i flera etapper och 
uppmanas att före 2011 till Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om lämplig 
metod för att fastställa de specifika koldioxidutsläppen från ett etappvis färdigbyggt fordon.

5. Påföljder

Redan i förordningen om minskning av CO2-utsläppen från personbilar fastslogs att en avgift 
ska tas ut om de fastställda målen överskrids. Beroende på storleken på överskridandet uppgår 
påföljderna under en sexårig övergångsperiod till 5–95 euro per gram, därefter från och med 
det första grammet som överskrids till 95 euro. Kommissionen har föreslagit ett liknande 
tillvägagångssätt för lätta nyttofordon. Den högsta avgiften ska dock uppgå till 120 euro.
Avgiften för överskridande av utsläppsgränsvärden får inte vara högre för lätta nyttofordon än 
för personbilar. Villkoren bör därför anpassas med avseende på avgifternas storlek samt deras 
fördelning i tiden i analogi med förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för nya 
personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen 
från lätta fordon.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 192.1,



AD\821468SV.doc 5/27 PE439.627v02-00

SV

Motivering

Teknisk anpassning eftersom förordningen lades fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen har slutfört en 
översyn av strategin för hållbar utveckling 
som främst behandlar de mest akuta 
problemen i samband med hållbar 
utveckling, exempelvis transporter, 
klimatförändringar, folkhälsa och 
energisparande. Dessa problem hänger 
alla samman med varandra och kan 
hanteras genom 
energieffektivitetsåtgärder på 
transportområdet.

Motivering

Det bör finnas någon hänvisning till Europeiska unionens övergripande mål – strategin för 
hållbar utveckling är ett viktigt strategidokument som ännu inte nämnts i skälen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Ökningen av vägtrafiken och den 
ökning av faror och olägenheter som 
denna medför ställer samtliga 
medlemsstater inför allvarliga 
trafiksäkerhets- och miljöproblem.

Motivering

I den nya rapporten om transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) från 
Europeiska miljöbyrån understryks att vägtrafiken fortsätter att leda till allvarliga 
miljöproblem i Europa. Man bör även betona vägtrafikens säkerhetsaspekter.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Redan i direktiv 1999/94/EG
föreskrivs det att ”reklammaterial” för 
bilar ska ge slutanvändarna information 
om ”det officiella koldioxidutsläppet och 
den officiella bränsleförbrukningen” för 
fordonet. Kommissionen har i sin 
rekommendation 2003/217/EG tolkat 
detta som att annonsering ska ingå. 
Tillämpningsområdet för 
direktiv 1999/94/EG bör därför utvidgas 
till lätta nyttofordon, så att det för reklam 
som innehåller energi- eller prisrelaterad 
information avseende vilket nyttofordon 
som helst krävs att slutanvändarna ska få 
uppgifter om fordonets officiella 
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014
och 2016 för att underlätta övergången.

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015
och 2018 för att underlätta övergången.



AD\821468SV.doc 7/27 PE439.627v02-00

SV

Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt 
förordning (EG) nr 443/2009.

Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt 
förordning (EG) nr 443/2009.

Motivering

På grund av de längre produktcyklerna för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 2015, 
eftersom fordon som säljs 2014 redan befinner sig i utveckling respektive produktion. En 
varaktighet på övergångsperioden från 2015–2018 med en fördelning enligt 65/75/80/100 % 
överensstämmer dessutom med varaktigheten och fördelningen enligt 
förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av 
gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att målen ska återspegla små- och 
nischtillverkares särskilda situation och 
överensstämma med tillverkarens förmåga 
att minska utsläppen, bör det för dessa 
tillverkare anges alternativa 
utsläppsminskningsmål som står i relation 
till den tekniska potentialen hos en viss 
tillverkares fordon att minska de specifika 
koldioxidutsläppen, och som står i 
överensstämmelse med de berörda 
marknadssegmentens särdrag. Det här 
undantaget bör ingå i översynen av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I, 
som ska slutföras senast i början av 2013.

(14) För att målen ska återspegla små- och 
nischtillverkares särskilda situation och 
överensstämma med tillverkarens förmåga 
att minska utsläppen, bör det för dessa 
tillverkare anges alternativa 
utsläppsminskningsmål som står i relation 
till den tekniska potentialen hos en viss 
tillverkares fordon att minska de specifika 
koldioxidutsläppen samt till de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
samtliga tillverkare av lätta nyttofordon, 
och som står i överensstämmelse med de 
berörda marknadssegmentens särdrag. Det 
här undantaget bör ingå i översynen av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I, 
som ska slutföras senast i början av 2013.

Motivering

Att föreskriva ett alternativt utsläppsmål förpliktigar dessa tillverkare att anstränga sig mer 
än tillverkare av hela modellprogram, men ger dem samtidigt rättvisa villkor, utgående från 
ett genomsnittsvärde för CO2-utsläppen för tillverkare av lätta nyttofordon som 
referenspunkt.

Ändringsförslag 7
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009.
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009.
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Motivering

På grund av de längre produktcyklerna för lätta nyttofordon borde infasningen inledas 2015, 
eftersom fordon som säljs 2014 redan befinner sig i utveckling respektive produktion. Analogt 
bör avgifterna för överskridande av utsläppsgränsvärden tas ut först från och med den 
1 januari 2015.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att garantera att värdena på 
CO2-utsläpp och bränsleeffektivitet hos 
etappvis färdigbyggda fordon är 
representativa och att de verkliga 
CO2-utsläppen inte underskattas bör 
kommissionen lägga fram en specifik 
beräkningsmetod för att bestämma 
utsläppen för varje fordonstyp.
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Motivering

Den metod kommissionen föreslår för att fastställa de specifika koldioxidutsläppen från 
etappvis färdigbyggda fordon har redan beskrivits som olämplig i ett arbetsdokument från 
kommissionen och man hänvisade till att en alternativ metod skulle utarbetas. På grund av 
den höga marknadsandelen måste man så snart som möjligt fastställa ett lämpligt förfarande 
för att uppnå representativa värden för etappvis färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och 
vikt.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Nya metoder bör övervägas för att 
uppnå det långsiktiga målet, särskilt 
kurvans lutning, nyttoparametern och 
systemet med avgifter för extra utsläpp.

utgår

Motivering

En hänvisning till att införa ytterligare detaljföreskrifter strider mot hur förslaget till 
förordning strukturerats.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i 
hög grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta 
nyttofordon kan det dessutom hända att 
en eventuell konkurrensfaktor i fråga om 
topphastighet kan resultera i 
överdimensionerade framdrivningssystem 
och därmed ineffektivitet vid 
långsammare driftförhållanden. Man bör 
därför undersöka om det är genomförbart 
att utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 

utgår
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anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

Motivering

Bestämmelser för att begränsa fordonshastigheten hör till medlemsstaternas befogenheter.
Dessutom infördes dessa åtgärder av trafiksäkerhetsskäl och inte av miljöskäl.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 150 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Som ett led i gemenskapens samlade 
åtgärder ska denna förordning 
kompletteras med ytterligare åtgärder som 
ska ge en minskning med 10 g CO2/km.

Motivering

Detta förslag är en fortsättning på den lagstiftningsprocess som kommissionen inledde 2007 
för att ta itu med vägfordons inverkan på klimatet.

Bestämmelserna bör därför vara förenliga med den rättsliga ram för genomförande av de 
utsläppsmål för nya personbilar som fastställs i förordning (EG) nr 443/2009, vilket tydligt 
framgår av skäl 6 och artikel 11 i detta förslag till förordning.

Ändringsförslag 13
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen mindre än tre månader före 
registrering i gemenskapen ska inte 
beaktas.

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen som gjorts mindre än 
tre månader före registrering i 
gemenskapen ska inte beaktas.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till ett språkligt förtydligande samt överensstämmelse med 
ordalydelsen i förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del 
av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse,

f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse 
för det färdigbyggda eller etappvis 
färdigbyggda fordonet,

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) specifika utsläppsmål: i förhållande till 
en tillverkare, det genomsnittliga 
vägledande specifika koldioxidutsläpp som 
fastställts i enlighet med bilaga I från alla 
nya lätta nyttofordon från den tillverkaren.

g) specifika utsläppsmål: i förhållande till 
en tillverkare, det genomsnittliga 
vägledande specifika koldioxidutsläpp som 
fastställts i enlighet med bilaga I från alla 
nya lätta nyttofordon från den tillverkaren
eller, om tillverkaren beviljats ett 
undantag enligt artikel 10, de specifika 
utsläppsmål som fastställts i enlighet med 
undantaget.
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Motivering

Hänvisningen till de tillverkares specifika utsläppsmål, som beviljas ett undantag i enlighet 
med artikel 10 i denna förordning, bör av omsorg om samstämmigheten med ordalydelsen i 
förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för nya personbilar också tas med.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Motivering

Definitionen läggs till för att säkra överensstämmelse med del B punkterna 5 och 6 i bilaga II.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) nyttolast: differensen mellan den 
högsta tekniskt tillåtna vikten inklusive 
last i enlighet med bilaga III till 
direktiv 2007/46/EG och fordonets vikt.

Motivering

Alla relevanta begrepp som ingår i bestämmelser i förordningen bör ingå i artikel 3 
”Definitioner” för rättssäkerhetens och tydlighetens skull.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

– 65% år 2015.
– 75 % år 2014. – 75 % år 2016.
– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 g 
CO2/km räknas som

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 g 
CO2/km räknas som

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, – 3,5 lätta nyttofordon 2015,
– 1,5 lätta nyttofordon 2015, – 2,5 lätta nyttofordon 2016,

– 2,0 lätta nyttofordon 2017,
– 1 lätt nyttofordon från och med 2016. – 1,0 lätt nyttofordon från och med 2018.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordningar

För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
är inställda på en högsta hastighet på 
120 km/h.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat.
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2014, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår.
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Motivering

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.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE439.627v02-00 16/27 AD\821468SV.doc

SV

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2014 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med genomförandet av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.
Erfarenheter från förordningen om personbilar visar på svårigheterna med övervakning.
Längre ledtid för att inrätta ett tillförlitligt system för övervakning behövs, särskilt som det 
idag inte finns fullständiga uppgifter om N1 tillgängliga på EU-27-nivå, vilket gör 
utgångspunkten svårare än för personbilar.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2013 och 2014 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med genomförandet av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
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ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Motivering

Typgodkännandet för hela fordon (direktiv 2007/46/EG) kommer att tillämpas på alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon från och med maj 2013. Från och med januari 2014 ska 
därför övervakningen utvidgas till att även omfatta etappvis färdigbyggda fordon. 2014 
kommer att vara det första hela kalenderåret för övervakning och insamling av uppgifter om 
etappvis färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt enligt det nya förfarandet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

2. Avgifterna för extra utsläpp enligt 
punkt 1 ska beräknas enligt följande 
formel:

2. Avgifterna för extra utsläpp enligt 
punkt 1 ska beräknas enligt följande 
formel:

a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 a) Fr.o.m. 2015 t.o.m. 2019
i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km: i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km:

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 95 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

ii) För extra utsläpp på mer än 2 g CO2/km 
men inte mer än 3 g CO2/km:

ii) För extra utsläpp på mer än 2 g CO2/km 
men inte mer än 3 g CO2/km:

((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

iii) För extra utsläpp på mer än 1 g CO2/km 
men inte mer än 2 g CO2/km:

iii) För extra utsläpp på mer än 1 g CO2/km 
men inte mer än 2 g CO2/km:

((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

iv) För extra utsläpp på högst 1 g CO2/km: iv) För extra utsläpp på högst 1 g CO2/km:
Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
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nyttofordon. nyttofordon.

3. Kommissionen ska fastställa metoderna 
för uttag av avgifterna för extra utsläpp 
enligt punkt 1.

3. Kommissionen ska fastställa metoderna 
för uttag av avgifterna för extra utsläpp 
enligt punkt 1.

b) Fr.o.m. 2019: b) Fr.o.m. 2020:

(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

(Extra utsläpp × 95 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 13.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 13.3.

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget.

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2013 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

1. Senast den 31 oktober 2014 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

Motivering

För konsekvensens skull. Offentliggörandet bör överensstämma med genomförandet av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 31 oktober 2014 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 

2. Från och med den 31 oktober 2016 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
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även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

Motivering

Till följd av ändringen av startdatumet för att inleda infasningen 2015.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillverkare av färre än 22 000 av de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen varje kalenderår, ska ha rätt 
att ansöka om undantag från de specifika 
utsläppsmål som beräknats i enlighet med 
bilaga I under förutsättning att denne 
tillverkare

1. En tillverkare av färre än 25 000 av de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen varje kalenderår, ska ha rätt 
att ansöka om undantag från de specifika 
utsläppsmål som beräknats i enlighet med 
bilaga I under förutsättning att denne 
tillverkare

Motivering

En höjning till 25 000 nya lätta nyttofordon återspeglar bättre situationen för små tillverkare 
än ett gränsvärde på 22 000 fordon.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhör en grupp av anslutna tillverkare 
som totalt ansvarar för färre än 22 000 av 
de nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen varje kalenderår, eller

b) tillhör en grupp av anslutna tillverkare 
som totalt ansvarar för färre än 25 000 av 
de nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen varje kalenderår, eller

Motivering

En höjning till 25 000 nya lätta nyttofordon återspeglar bättre situationen hos små tillverkare 
än ett gränsvärde på 22 000 fordon.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens förmåga 
att uppnå minskningen, inbegripet den 
ekonomiska och tekniska potentialen att 
minska de specifika koldioxidutsläppen, 
och med hänsyn tagen till de särskilda 
förhållandena på marknaden för den 
tillverkade typen av lätta nyttofordon.

d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens förmåga 
att uppnå minskningen, inklusive den 
ekonomiska och tekniska förmågan att 
minska de specifika koldioxidutsläppen, 
och med de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen för samtliga 
tillverkare av lätta nyttofordon och med 
hänsyn tagen till karaktärsdragen hos 
marknaden för den tillverkade 
fordonstypen.

Motivering

Att föreskriva ett alternativt utsläppsmål förpliktigar dessa tillverkare att anstränga sig mer 
än tillverkare av hela modellprogram, men ger dem samtidigt rättvisa villkor, utgående från 
ett genomsnittsvärde för CO2-utsläppen för tillverkare av lätta nyttofordon som 
referenspunkt.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med de bestämmelser 
som fastställs i enlighet med artikel 12.2 i 
förordning (EG) nr 443/2009 och grundas 
på följande kriterier för innovativ teknik:
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Motivering

I artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för personbilar fastställs det 
att kommissionen senast 2010 ska anta detaljerade bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av sådan innovativ teknik. De bestämmelser för godkännandeförfarandet som 
för närvarande diskuteras för personbilar bör tillämpas också på lätta nyttofordon. Det bör 
inte göras någon skillnad mellan miljöinnovation för personbilar och lätta nyttofordon och 
inte heller bör det finnas någon skillnad i godkännandeförfarandet. Allt dubbelarbete bör 
undvikas.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2016 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för att 
ändra bilaga I för att anpassa värdet M0 i 
den till den genomsnittliga vikten för nya 
lätta nyttofordon under de föregående tre 
kalenderåren.

1. Senast den 31 oktober 2016 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för att 
ändra bilaga I för att anpassa värdet M0 i 
den till den genomsnittliga vikten för nya 
lätta nyttofordon under de föregående tre 
kalenderåren.

Dessa åtgärder ska träda i kraft för första 
gången den 1 januari 2018 och därefter 
vart tredje år.

Dessa åtgärder ska träda i kraft för första 
gången den 1 januari 2019 och därefter 
vart tredje år.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

2. Kommissionen ska inkludera lätta 
nyttofordon i den översyn av förfarandena 
för att mäta koldioxidutsläpp som avses i 
artikel 13.3 i förordning (EG) nr 443/2009.

2. Kommissionen ska inkludera lätta 
nyttofordon i den översyn av förfarandena 
för att mäta koldioxidutsläpp som avses i 
artikel 13.3 i förordning (EG) nr 443/2009.

Från och med den dag då det reviderade 
förfarandet för att mäta koldioxidutsläpp 
börjar tillämpas ska innovativ teknik inte 
längre godkännas enligt det förfarande som 
avses i artikel 11.

Från och med den dag då det reviderade 
förfarandet för att mäta koldioxidutsläpp 
börjar tillämpas ska innovativ teknik inte 
längre godkännas enligt det förfarande som 
avses i artikel 11.

3. Kommissionen ska inkludera lätta 
nyttofordon i den översyn av direktiv 
2007/46/EG som avses i artikel 13.4 i 
förordning (EG) nr 443/2009.

3. Kommissionen ska inkludera lätta 
nyttofordon i den översyn av direktiv 
2007/46/EG som avses i artikel 13.4 i 
förordning (EG) nr 443/2009.

4. Senast den 1 januari 2013 ska 4. Senast den 1 januari 2013 ska
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kommissionen slutföra en översyn av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i artikel 10, 
i syfte att fastställa

kommissionen slutföra en översyn av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i artikel 10, 
i syfte att fastställa

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 150 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

– de olika aspekterna av genomförandet av 
det målet, inbegripet avgifterna för extra 
utsläpp.

– de olika aspekterna av genomförandet av 
det målet, inbegripet avgifterna för extra 
utsläpp.

Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår denna, 
som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov

Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår denna, 
som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov

– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,

– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,

– bekräfta att denna förordning ska 
omfatta fordon i kategorierna N2 och M2
enligt definitionerna i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG med en referensvikt på högst 
2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

– fastställa tillvägagångssätten för att
fordon i kategorierna N2 och M2 enligt 
definitionerna i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG med en referensvikt på högst 
2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt artikel 
2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 ska 
omfattas av denna förordning.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

5. Kommissionen ska senast 2014, efter en 
konsekvensbedömning, offentliggöra en 
rapport om tillgängligheten till uppgifter 
om markyta och nyttolast och deras 
användning som nyttoparametrar för att 
bestämma specifika utsläppsmål och vid 
behov överlämna ett förslag till 

5. Kommissionen ska senast 2014, efter en 
konsekvensbedömning, offentliggöra en 
rapport om tillgängligheten till uppgifter 
om markyta och nyttolast och deras 
användning som nyttoparametrar för att 
bestämma specifika utsläppsmål och vid 
behov överlämna ett förslag till 
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Europaparlamentet och rådet om ändring 
av bilaga I.

Europaparlamentet och rådet om ändring 
av bilaga I.

6. Åtgärder ska antas för att göra den 
anpassning av formlerna i bilaga I som 
krävs för att spegla eventuella ändringar i 
det föreskrivna provningsförfarandet för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp.

6. Åtgärder ska antas för att göra den 
anpassning av formlerna i bilaga I som 
krävs för att spegla eventuella ändringar i 
det föreskrivna provningsförfarandet för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

7. Senast 2015 ska kommissionen se över 
metoden för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon enligt del B punkt 7 i 
bilaga II och vid behov överlämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
om ändring av bilaga II.

7. Senast 2011 ska kommissionen
överlämna ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om en 
metod för att fastställa de specifika 
koldioxidutsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats enligt artikel 8 i 
beslut 93/389/EEG.

1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats enligt artikel 9 i 
beslut 280/2004/EG.

Motivering

Teknisk ändring, eftersom artikel 9 i beslut 280/2004/EG i sin nuvarande lydelse ersätter 
artikel 8 i beslut 93/389/EEG och bör anges som referens i analogi med 
förordning (EG) nr 443/2009 om minskning av CO2-utsläpp från personbilar.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De vägledande specifika 1. De specifika koldioxidutsläppen för 
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koldioxidutsläppen för varje lätt 
nyttofordon, uttryckta i gram per kilometer, 
ska fastställas enligt följande formel:

varje lätt nyttofordon, uttryckta i gram per 
kilometer, ska fastställas enligt följande 
formel:

a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017: a) Fr.o.m. 2015 t.o.m. 2018:

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

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

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

b) Fr.o.m. 2018: b) Fr.o.m. 2019:

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

Specifika koldioxidutsläpp = 175 + a × 
(M – M0)

där där

M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1

a = 0,093 a = 0,093

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje därpå följande 
kalenderår ska medlemsstaterna registrera 
följande uppgifter för varje nytt lätt 
nyttofordon som registreras på deras 
territorium:

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2011 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:

3. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje därpå följande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som anges i del B:

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Specifika utsläpp från etappvis 
färdigbyggda fordon

utgår

De specifika utsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon ska fastställas i 
enlighet med direktiv 2004/3/EG. Om 
värdet inte finns att tillgå ska de specifika 
utsläppen från ett etappvis färdigbyggt 
fordon vara desamma som det högsta 
värdet för de specifika utsläppen från alla 
de färdigbyggda fordon av samma 
fordonstyp som det icke färdigbyggda 
fordon på vilket det etappvis färdigbyggda 
fordonet grundar sig och som har 
registrerats i EU under samma 
övervakningsår, där definitionen av 
fordonstyp ska vara densamma som i 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EG. Om det
finns fler än tre olika värden för specifika 
utsläpp från alla färdigbyggda fordon ska 
det näst högsta värdet för specifika 
utsläpp användas.
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Motivering

Den metod kommissionen föreslår för att fastställa de specifika koldioxidutsläppen från 
etappvis färdigbyggda fordon har redan bedömts som olämplig i ett arbetsdokument från 
kommissionen och man hänvisade till att en alternativ metod skulle utarbetas.
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