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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde den 11. juli 2012 sit forslag om en revision af forordning (EF) nr. 
443/2009, som opstiller rammerne for en nedbringelse af CO2-emissionerne fra nye biler 
indtil 2020. Ved denne revision gennemføres de nødvendige betingelser, uden hvilke målet 
med de 95 g CO2/km for den anden periode indtil 2020 ikke kan nås.

Ved betingelser forstås aspekter af gennemførelsen, der har indvirkning på, hvordan 
emissionsmålet nås. Kommissionen lader i sit forslag de fleste betingelser være uændret med 
følgende undtagelser:

– Mellem 2020 og 2023 indføres superkreditter for biler med en emission på under 
35 g CO2/km; der anvendes en multiplikator på 1,3, og antallet af biler er begrænset til 
sammenlagt 20 000 køretøjer pr. fabrikant i ordningens samlede løbetid.

– Målet i forbindelse med undtagelser for nichefabrikanter er ajourført for 2020, og 
fabrikanter, der er ansvarlige for mindre end 500 registreringer af nye personbiler årligt, er 
undtaget fra at opfylde et CO2-mål.

– Miljøinnovationer inkluderes, når en revideret prøvningsprocedure indføres.

Derudover ajourføres udvalgsprocedurebestemmelserne, så de er forenelige med 
Lissabontraktaten.

Ordføreren hilser i store træk den reviderede forordning velkommen. I betragtning af, at de 
fleste bilfabrikanter arbejder hen imod at nå deres CO2-emissionsmål for 2015 og 2020 som 
vedtaget i 2009, ville det ikke være ønskeligt på dette stadium, at der foretages omfattende 
ændringer af betingelserne for at nå 2020-målet på 95g CO2/km. Der er imidlertid stadig 
vigtige spørgsmål, som Kommissionen ikke behandler på hensigtsmæssig vis i sit forslag. 

Et vigtigt problemområde er den voksende kløft mellem typegodkendelse og reelle emissioner 
fra nye personbiler, som af Kommissionen anslås til hele 15-30 %. Dette misforhold skyldes i 
store træk de metoder, som bilfabrikanter anvender, når de måler CO2-emissioner i henhold til 
den nuværende testcyklusprocedure. Det er af altafgørende betydning at tage fat på dette 
misforhold, ikke mindst fordi en mindskelse af CO2-emissioner giver sig direkte udslag i 
brændstofbesparelser for forbrugere og en nedgang i olieimporten. 

Ordføreren ønsker derfor, at Kommissionen inden 2014 reviderer EU’s forskriftsmæssige 
prøvningsprocedure for måling af specifikke CO2-emissioner som fastlagt under forordning 
(EF) nr. 715/2007 og dens gennemførelsesbestemmelser. Kommissionen bør inden 2015 
kunne ajourføre EU's testcyklus. Denne bør finde sted, uanset om UNECE’s nye 
verdensomspændende prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP) er afsluttet på det 
tidspunkt, eftersom brændstoføkonomi er i de europæiske forbrugeres interesse uanset 
internationale fremskridt. Den nye WLTP-procedure kunne derpå indarbejdes i rammen for 
EU’s testcyklus, og den enkelte bilfabrikants CO2-mål kunne tilpasses. Alternativet med at 
måle øko-innovationer uden for testcyklussen bør ikke medtages, når EU’s testcyklus 
ajourføres i 2015.
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En af svaghederne i Kommissionens forslag er manglende visioner for perioden efter 2020. 
Selv om det måske ikke er muligt at forudsige den nøjagtige vej, som den teknologiske 
udvikling vil slå ind på indtil 2025, kan industrien drage fordel af visheden om et klart 
politisk signal. Der bør derfor fastlægges et mål for CO2-emissionsniveauerne i 2025 i denne 
forordning. Et sådant mål vil give industrien rigelige gennemførelsesfrister, og det skal 
revideres for at sikre, at det kan nås på social og økonomisk retfærdig vis. 

I USA er der allerede fastsat et mål for 2025. Målet i USA kræver, at bilfabrikanterne halverer 
det gennemsnitlige brændstofforbrug for de biler, der sælges mellem 2011 og 2025. Eftersom 
EU fortsat bør indtage en førende position i det globale kapløb om renere køretøjer, bør det 
vedtage et lige så ambitiøst tempo med hensyn til forbedringer. En reduktion på 50 % i 
forhold til 2011-niveauerne ville betyde et mål på mindre end 70 g CO2/km. I Ricardo-AEA’s 
allerseneste undersøgelse fra 2012 konkluderes det, at et mål på 70 g CO2/km er det mest 
hensigtsmæssige for 2025, og det anslås, at et mål på 70 g kan nås med blot 7 % køretøjer 
med ultralave emissioner og med omkring 20 % hybridkøretøjer. 

Et mål på 70 g CO2/km i 2025 ville sikre, at investeringer i udvikling af alternative 
drivaggregater fortsætter og skaber yderligere vækst og højteknologiske arbejdspladser i 
Europa. McKinsey anslår, at der inden 2030 vil være skabt 110 000 nye arbejdspladser inden 
for produktion og forskning og udvikling i EU takket være behovet for at producere mere 
brændstofeffektive køretøjer. Kommissionen har anerkendt fordelene ved at bruge køretøjers 
fodaftryk som nytteparameter frem for masse, og det ville være hensigtsmæssigt at gå over til 
et nytteparameter med fodaftryk med henblik på 2025-målet og gøre det muligt for 
fabrikanterne at vælge mellem masse og fodaftryk som parameter mellem 2015 og 2020.

Endelig foreslår ordføreren, at artiklen vedrørende superkreditter ændres. En af svaghederne 
ved superkreditter er, at de samtidig med, at de tilskynder bilfabrikanterne til at producere 
flere køretøjer med ultralave emissioner, også gør det muligt for fabrikanterne at sælge flere 
stærkt forurenende køretøjer, hvilket således svækker CO2-målet. Ordføreren foreslår i stedet, 
at der indføres et fleksibelt mandat i lighed med mandatet for køretøjer med lave 
CO2-emissioner i Californien. Dette vil fremskynde udviklingen og ibrugtagningen af 
alternative drivaggregater, såsom elektriske batterier og brændstofceller, og sikre, at der 
foretages hensigtsmæssige investeringer i teknologier med ultralave emissioner. Det vil 
tilskynde “foregangsmændene” til at gøre deres gennemsnitlige CO2-emissionsmål for 2025 
mere fleksible, samtidig med at det sikres, at de fabrikanter, som vælger ikke at bidrage til en 
tidlig ibrugtagning af køretøjer med ultralave emissioner, foretager yderligere forbedringer i 
deres konventionelle bilpark efter 2020.

Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder er nødt til at arbejde 
på at identificere og udbrede bedste praksis ved at fremme efterspørgslen på køretøjer med 
ultralave emissioner, således at en sund stigning i salgstallene i visse europæiske lande følges 
op i alle medlemsstater.

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:
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Ændringsforslag 1
Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Hvis målene ændres for ofte, skaber 
det usikkerhed for bilindustrien og 
påvirker dens globale konkurrenceevne.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet på 95 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet på 95 g CO2/km bør 
CO2-emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.
Undersøgelser foretaget af Kommissionen 
har imidlertid vist, at de 
prøvningsprocedurer, der bruges til 
måling af CO2-emissioner i henhold til 
den nævnte forordning, ikke har 
forhindret fabrikanterne i at udnytte 
fleksibiliteten i stigende grad, hvilket har 
medført påståede reduktioner af 
CO2-emissioner, der ikke skyldes 
teknologiske forbedringer og ikke kan 
opnås ved reel vejkørsel. Derfor bør 
forordning (EF) nr. 715/2007 revideres 
hurtigst muligt for at sikre, at 
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prøvningsprocedurerne på passende vis 
afspejler bilernes faktiske 
CO2-emissionsmønster.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Højere og stadig stigende priser på 
fossile brændstoffer og især olie er en 
trussel mod økonomisk genopretning, 
energisikkerhed og overkommelige priser 
på energi i Europa. Oliechok kan føre til 
dybe recessioner, nedsat konkurrenceevne 
og stigende arbejdsløshed. Derfor er 
reduktion af vores olieafhængighed via 
bl.a. en forøgelse af nye personbilers og 
lette erhvervskøretøjers effektivitet og 
bæredygtighed en prioritet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og lette 
deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring.

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og lette 
deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring. 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder bør 
arbejde på at identificere og udbrede 
bedste praksis med hensyn til at fremme 
efterspørgslen efter køretøjer med 
ultralave emissioner, således at en kraftig 
stigning i salgstallene i visse europæiske 
lande følges op i alle medlemsstater.
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Ændringsforslag 5
Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Mindre fabrikanter har ansøgt om undtagelser via en kompliceret proces, der har krævet 
betydelige ressourcer, også for Kommissionen. Kommissionens konsekvensanalyse fastslår, at 
disse fabrikanter har en beskeden indflydelse på klimaet. Desuden forhindrer grænsen på 500 
biler disse små virksomheders økonomiske udvikling, der med større sandsynlighed vil være 
økonomisk rentabel med en produktion på op til 1 000 biler, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og 

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt, er 
det ønskværdigt, at der gives anvisninger 
for perioden efter 2020. Dette bør ske ved 
at fastlægge et mål for 2025. Dette mål
bør baseres på den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og fremme
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virkningerne for udviklingen af 
omkostningseffektiv CO2-reducerende 
teknologi til biler. Det er derfor ønskeligt, 
at disse aspekter tages op til fornyet 
overvejelse, at Kommissionen udarbejder 
en rapport herom og i givet fald 
fremsætter forslag om mål, også for
perioden efter 2020.

udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at Kommissionen 
udarbejder en rapport og foreslår mål, der 
er i overensstemmelse med den 
omkostningseffektive plan for opfyldelse 
af Unionens langsigtede klimamål for
2050, og som sikrer Den Europæiske 
Unions fortsatte førerposition inden for 
brændstoføkonomi og CO2-emissioner. 
Rapporten bør tage højde for 
CO2-emissioner i bilers samlede livscyklus 
(inklusive fremstilling og bortskaffelse).

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I erkendelse af de lange forsknings-
og udviklingsperioder, som fabrikanterne 
har brug for, og for at give investorerne 
den sikkerhed, de behøver, er det vigtigt at 
opstille et mål for 2025.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Da korrekte og pålidelige oplysninger 
om CO2-emission og brændstofforbrug, 
som er direkte relaterede, er afgørende 
for, at forbrugerne kan træffe valg på et 
velinformeret grundlag, bør forudsigelsen 
af disse parametre gives den største 
opmærksomhed. Men i dag afviger de 
reelle emissioner fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer i trafikken i høj grad 
fra de værdier, der er bestemt i den 
nuværende testcyklus. Derfor er der 
behov for en hurtig udvikling af en 
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forbedret testcyklus. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Forordning (EF) nr. 443/2009 kræver, 
at Kommissionen foretager en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske 
CO2-emissionsmønster. Den aktuelle 
gennemførelse af Unionens 
forskriftsprocedure for måling af 
specifikke CO2-emissioner medfører, at 
der registreres lavere emissionsniveauer 
end de emissioner, der rent faktisk 
forekommer ved køretøjer i trafikken. De 
målemetoder, der er omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og 
Euro 6), om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil bør 
derfor ændres hurtigst muligt.
I øjeblikket foretages en revision af 
prøvningsprocedurerne via udviklingen af 
en verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test) 
inden for rammerne af De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa, men arbejdet er endnu ikke 
afsluttet. På denne baggrund og eftersom 
den eksisterende testcyklus ikke i 
tilstrækkelig grad afspejler de faktiske 
emissioner fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer i trafikken, er en hurtig 
udvikling af en forbedret testcyklus af 
afgørende betydning. For at give 
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producenterne planlægningssikkerhed 
bør den nuværende prøvningsprocedure 
bibeholdes, indtil den erstattes af den 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer. Når de nuværende 
prøvningsprocedurer, der er fastlagt i
bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009, 
som fastsætter emissionsgrænser for 2020 
målt i henhold til forordning (EF) nr. 
715/2007 og bilag XII til forordning (EF) 
nr. 692/2008, ændres, vil de grænser, der er 
fastsat i bilag I skulle tilpasses for at sikre 
lige strenge krav for fabrikanter og 
køretøjsklasser.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.
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Ændringsforslag 11
Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det vil være hensigtsmæssigt at 
vurdere behovet for at afskaffe 
CO2-emissionsmålene og erstatte dem 
med mål for brændstofeffektivitet, 
eftersom CO2-emissionsmålene ikke tager 
højde for skadelige emissioner fra 
moderne forbrændingsmotorer. Derfor 
opfordres Kommissionen til at forelægge 
en rapport om dette spørgsmål.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk og deres 
anvendelse som nytteparameteren i 
formlerne i bilag I. De foreliggende data og 
deres potentielle anvendelse er vurderet 
som led i konsekvensanalysen, og det 
konkluderes på grundlag af denne 
vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020. De 
lavere omkostninger og fordelene ved en 
ændring til fodaftrykket som 
nytteparameter bør dog overvejes ved 
fremtidige revisioner.

(14) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk og deres 
anvendelse som nytteparameteren i 
formlerne i bilag I til forordning (EF) 
nr. 443/2009. De foreliggende data og 
deres potentielle anvendelse er vurderet 
som led i konsekvensanalysen. Det 
konkluderes på grundlag af denne 
vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020, 
eftersom en ændring af nytteparameteren 
ikke ville leve op til målet om 
planlægningssikkerhed, idet 
fabrikanterne allerede har påbegyndt 
deres køreplan for overholdelse af 
2020-målene med udgangspunkt i, at den 
nuværende parameter fastholdes. På 
grund af de lavere omkostninger og 
fordelene ved en ændring til fodaftrykket 
som nytteparameter, kunne fodaftrykket 
dog ligeledes anvendes som 
nytteparameter for 2025-målene, og 
fabrikanter kunne få mulighed for at 
vælge at anvende fodaftryk fra 2020.
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Ændringsforslag 13
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag III
og XII til forordning (EF) nr. 692/2008, 
ECE R83-06 og ECE R101, som er 
gyldige fra den ...+.

___________________

+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings vedtagelse.

Begrundelse

Den nuværende udgave af Euro 6-forordningen (NEDC/ECE R83 og ECE R101) bør 
opdateres for at garantere den samme grad af stringens for de mål, der er fastsat i dag, 
uanset de planlagte ændringer i procedurerne og cyklussen som sådan.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end 
1000 nye personbiler, der er registreret i 
EU i det foregående kalenderår.



AD\930092DA.doc 13/22 PE502.182v02-00

DA

Begrundelse

Fabrikanter, der fremstiller i små mængder, har ansøgt om undtagelser via en kompliceret 
proces, der har krævet betydelige ressourcer, også for Kommissionen. Kommissionens 
konsekvensanalyse fastslår, at disse fabrikanter har en beskeden indflydelse på klimaet. 
Desuden forhindrer grænsen på 500 biler disse små virksomheders økonomiske udvikling, der 
med større sandsynlighed vil være økonomisk rentabel med en produktion på op til 1 000 
biler, navnlig i forbindelse med den økonomiske krise.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 3, stk. 1, litra f), affattes på 
følgende måde:
"f) "specifikke CO2-emissioner": en 
personbils CO2-emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-emission (kombineret) på 
typeattesten. For personbiler, som ikke 
er typegodkendt i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 715/2007, 
forstås ved "specifikke CO2-emissioner" 
CO2-emissioner målt i overensstemmelse 
med den samme måleprocedure, som er 
præciseret for personbiler i forordning 
(EF) nr. 692/2008, eller i 
overensstemmelse med de procedurer, 
som Kommissionen har vedtaget for at 
fastsætte CO2-emissionerne fra sådanne 
personbiler. I denne forordning skal 
eventuelle ændringer, som er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
forordning (EF) nr. 692/2008 samt i de 
tilgrundliggende ECE-standarder R 83 og 
R 101, som træder i kraft den 1. januar 
2013, først træde i kraft den 1. januar 
2021."
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km som 1,5
personbil i perioden fra 2016 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent.

2. Forøgelsen af emissionsmålet for de 
enkelte fabrikanter som afledt af 
superkreditberegningen må ikke overstige 
2,5 g CO2/km pr. år.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Artikel 6 affattes således:
"For at fastslå i hvor høj grad en 
fabrikant overholder de specifikke 
CO2-emissionsmål, som fastsat i artikel 4, 
reduceres de specifikke 
CO2-emissionsmål for hvert enkelt 
køretøj [...], der kan køre på alternative 
brændstoffer i overensstemmelse med 
EU-standarderne, med 5 % senest den 
31. december 2015 i erkendelse af det 
større potentiale til innovative 
brændstofteknologier og 
emissionsreduktion [...], der er forbundet 
med at køre på biobrændstoffer. Denne 
reduktion finder kun anvendelse, hvis 
mindst 30 % af tankstationerne i den 
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medlemsstat, hvor køretøjet er 
registreret, sælger denne form for 
alternativt brændstof, herunder 
biobrændstoffer, som opfylder de 
bæredygtighedskriterier, der er opstillet 
i den relevante EU-lovgivning."

Begrundelse

Belønningen i form af en nedsættelse på 5 % i CO2-emissionerne bør ikke kun omfatte 
anvendelse af bioethanol, men alle alternative brændstoffer, herunder bioestere.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) I artikel 8 indsættes følgende:
"4a. Når en medlemsstat i forbindelse 
med kontrol af produktionens 
overensstemmelse, jf. artikel 12, stk. 3, i 
direktiv 2007/46/EF, konstaterer, at 
CO2-emissionerne fra et seriekøretøj 
afviger mere end 4 % fra den godkendte 
type, indberettes denne afvigelse til 
Kommissionen sammen med de 
detaljerede oplysninger, der er angivet i 
bilag II til denne forordning.
De specifikke CO2-emissioner for den type 
køretøj, for hvilken der er konstateret en 
afvigelse, reguleres tilsvarende i 
beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
efterfølgende kalenderår."

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9
2009/443/EC
Artikel 12 – stk. 2 – første punktum
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I artikel 12 indsættes følgende:
"4a. Kommissionen forelægger en gang 
om året Rådet og Europa-Parlamentet en 
rapport om godkendte og afviste 
innovative teknologier og innovative 
teknologipakker."

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) I artikel 12 indsættes følgende:
"4b. Kommissionen afslutter senest den 
31. december 2013 en revision af 
gennemførelsesbestemmelserne for 
innovative teknologier som omhandlet i 
denne artikel for at rationalisere 
anvendelsen og 
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godkendelsesprocedurerne, hvor det er 
relevant."

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 13, stk. 3, indsættes følgende 
afsnit efter andet afsnit:
"I forbindelse med kontrollen af, om 
CO2-emissionerne fra seriekøretøjer 
overholder værdierne for den godkendte 
type, efterprøver de medlemsstaterne, som 
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er ansvarlige for at kontrollere 
produktionens overensstemmelse, de 
aerodynamiske værdier og værdierne for 
rullemodstand for et repræsentativt udsnit 
af seriekøretøjer, herunder 
friløbsprøvning, og indberette enhver 
afvigelse fra typegodkendelsesværdierne i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 4a."

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 10 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) I artikel 13 indsættes følgende:
"3a. Kommissionen vurderer muligheden 

for at erstatte målingen ved 
udstødningsrøret, hvor kun emissioner i 
forbindelse med produktion og forbrug af 
brændstof måles, med en livscyklusbaseret 
metode, der omfatter emissioner i alle 
faser af køretøjets levetid lige fra 
materialeproduktion til bortskaffelse eller 
genanvendelse."

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Senest den 31. december 2014 skal
Kommissionen have afsluttet sin revision 
af de specifikke emissionsmål, betingelser 
og andre aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for 
CO2-emissionerne fra nye personbiler for 
2025 og fremefter. Disse mål skal være i 
overensstemmelse med den 
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omkostningseffektive plan for opfyldelse 
af Unionens langsigtede klimamål for 
2050.
Kommissionen vurderer: 
a) betingelserne for opfyldelse af et 
langsigtet 2025-mål på grundlag af en 
konsekvensanalyse og en vurdering af den 
tekniske og økonomiske gennemførlighed 
b) de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af denne revision og 
konsekvensanalysen heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige brancher, 
forelægger Kommissionen, hvis det er 
relevant, et forslag til ændring af denne 
forordning efter den almindelige 
lovgivningsprocedure på en måde, som ud 
fra et konkurrencesynspunkt er så 
upartisk som muligt, og som er socialt 
retfærdigt og bæredygtigt.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det nuværende forslag giver kun Europa-Parlamentet og medlemsstaterne mulighed for 
efterfølgende kontrol. Eftersom medlemsstaterne er ansvarlige for gennemførelsen af 
EU-lovgivningen, og Kommissionen har fået tildelt denne udøvende rolle, er ensartede 
bestemmelser for gennemførelsen nødvendige. Set ud fra branchens synspunkt skal 
medlemsstaterne føre tilsyn med Kommissionen. Derfor bør den relevante udvalgsprocedure 
finde anvendelse.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12 
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 14a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
9, andet afsnit, artikel 11, stk. 8, artikel 13, 
stk. 2, tredje afsnit, og artikel 13, stk. 7, 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset 
periode fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 9, andet afsnit, 
artikel 11, stk. 8, og artikel 13, stk. 2, tredje 
afsnit, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden]. Kommissionen 
indsender en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest 
ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelserne forlænges automatisk for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fra 2020: c) Fra 2020:
Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

Med henblik på at bestemme bilparkens 
"gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner" benyttes en af følgende 
formler:

hvor i) Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

M = køretøjets masse i kilogram (kg) hvor

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

M = køretøjets masse i kilogram (kg)

a = 0,0333. M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

a = 0,0333.

ii) Specifik CO2-emission = 95 + b × (F –
F0)
hvor
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)
F0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2
b = 60 %'s hældning i 
grænseværdikurven.
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