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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 11 juli 2012 lade kommissionen fram sitt förslag till översyn av 
förordning (EG) nr 443/2009, som anger ramverket för hur koldioxidutsläppen från nya bilar 
ska minska till 2020. Vid denna översyn genomförs de nödvändiga tillvägagångssätten, i 
avsaknad av vilka målet om 95 g CO2/km inte uppnås under den andra perioden fram till 
2020.

Tillvägagångssätt är olika aspekter på genomförandet som påverkar hur utsläppsmålet uppnås.
I kommissionens förslag får flertalet tillvägagångssätt förbli oförändrade, med undantag för 
följande:

– Superkrediter för fordon med utsläpp under 35 g CO2/km per km införs mellan 2020 
och 2023 med en multiplikationsfaktor på 1,3 och med ett kumulativt tak på 
20 000 fordon per tillverkare över programmets hela löptid.

– ”Nischundantaget” uppdateras för 2020 och tillverkare med färre än 500 registrerade 
nya personbilar per år behöver inte ha något koldioxidmål.

– Miljöinnovationer bibehålls i nya provningsförfaranden.

Bestämmelserna om kommittéförfarande uppdateras dessutom för att bli förenliga med 
Lissabonfördraget.

Föredraganden välkomnar överlag den reviderade förordningen. De flesta biltillverkarna är på 
god väg att nå sina koldioxidutsläppsmål för 2015 respektive 2020, såsom det 
överenskommits 2009, och därför vore det i detta skede inte på sin plats med några 
omfattande ändringar av tillvägagångssätten för hur målet för 2020 om 95g CO2/km ska 
uppnås. Återstår dock ett antal viktiga frågor som kommissionen inte tar upp tillräckligt i sitt 
förslag. 

En viktig källa till frågeställningar är att skillnaden mellan nya personbilars utsläpp å ena 
sidan enligt typgodkännandena och å andra sidan i verkligheten hela tiden växer och av 
kommissionen uppskattas till hela 15–30 procent. Detta beror i hög grad på de metoder som 
biltillverkarna använder för att mäta koldioxidutsläpp enligt det nuvarande 
testcykelförfarandet. Skillnaden måste absolut åtgärdas, inte minst därför att minskade 
koldioxidutsläpp innebär att konsumenterna sparar bränsle och att oljeimporten minskar.

Föredraganden skulle därför gärna se att kommissionen, senast 2014, gjorde en översyn av 
EU:s föreskrivna provningsförfarande för mätning av specifika koldioxidutsläpp, vilket 
inrättats med stöd av förordning (EG) nr 715/2007, med tillhörande genomförandeåtgärder.
Senast i januari 2015 bör kommissionen kunna uppdatera EU:s testcykel. Det bör göras 
oavsett om FN:s ekonomiska kommission för Europa slutfört sitt världsomfattande
provningsförfarande för lätta fordon eller inte, eftersom bränslebesparingar ligger i de 
europeiska konsumenternas intresse oavsett vilka framsteg som görs internationellt. De nya 
världsomfattande provningsförfarandena skulle sedan kunna införlivas med ramverket för 
EU:s testcykel och de enskilda biltillverkarnas koldioxidmål skulle kunna anpassas.
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Alternativet med att miljöinnovationer kan mätas utanför testcykeln bör inte få stå kvar när 
EU ser över sin testcykel 2015.

En svaghet med kommissionens förslag är att där saknas en vision för tiden efter 2020. 
Visserligen kan det vara omöjligt att förutsäga hur tekniken exakt kommer att förbättras fram 
till 2025, men näringslivet kan ha nytta av den säkerhet som en tydlig politisk signal för med 
sig. Därför bör det i denna förordning fastställas ett mål för koldioxidutsläppen för 2025. Med 
hjälp av ett sådant mål kommer näringslivet att få gott om tid på sig och kommer att 
underställas en prövning för att målet ska uppnås på ett sätt som är väl avvägt ur både social 
och ekonomisk synvinkel. 

I Förenta staterna har man redan fastställt ett mål för 2025. Landets mål innebär krav på att 
biltillverkarna ska minska bränsleförbrukningen med hälften i de genomsnittliga bilar som 
säljs mellan 2011 och 2025. EU bör fortsätta leda den globala utvecklingen i riktning mot 
renare fordon och bör därför anta lika ambitiösa bestämmelser om i vilken takt förbättringar 
bör ske. En minskning på 50 procent jämfört med nivåerna 2011 skulle innebär ett mål på 
mindre än 70 g CO2/km. I den mest aktuella undersökningen under 2012, gjord av 
AEA-Ricardo, ingår en slutsats om att ett mål om 70 g CO2/km är det lämpligaste för 2025 
och målet anses kunna uppnås med endast 7 procent fordon med mycket låga utsläpp och 
omkring 20 procent hybridfordon. 

Ett mål om 70 g CO2/km 2025 skulle innebära garantier för fortsatta investeringar i 
utvecklingen av alternativ framdrivningsteknik och skapa ytterligare tillväxt och 
arbetstillfällen inom högteknologin i Europa. Enligt uppskattningar från McKinsey kommer 
behovet att tillverka bränsleeffektivare fordon att leda till att det skapas 110 000 nya 
arbetstillfällen inom produktion och FoU i EU. Kommissionen har erkänt nyttan med att 
fordonens avtryck används som nyttoparameter i stället för deras vikt och det vore på sin plats 
att gå över till att använda avtrycket som nyttoparameter för målet inför 2025 och låta 
tillverkarna välja mellan att för perioden mellan 2015 och 2020 använda antingen vikten eller 
avtrycket som nyttoparameter.

Föredraganden föreslår slutligen en ändring av artikeln om superkrediter. Superkrediterna har 
den svagheten, att de visserligen uppmuntrar tillverkarna att producera ett större antal fordon 
med mycket låga utsläpp men samtidigt också tillåter dem att sälja flera starkt förorenande
bilar, och på det sättet försvagar koldioxidmålet. Föredraganden föreslår i stället att det införs 
ett flexibelt mandat, av liknande slag som mandatet för fordon med låga utsläpp i Kalifornien.  
Detta kommer att påskynda utvecklingen och idrifttagandet av alternativ framdrivningsteknik, 
såsom elektriska batterier och bränsleceller och garantera adekvata investeringar i teknik för 
mycket låga utsläpp. De ledande för utvecklingen kommer att få incitament genom att deras 
genomsnittliga mål för koldioxidutsläppen för 2025 uppmjukas och genom att det samtidigt 
skapas garantier för att tillverkare som väljer att inte bidra till att fordon med mycket låga 
utsläpp tas i bruk ytterligare förbättrar sina konventionella fordon efter 2020.

Kommissionen, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna måste arbeta för 
att ta reda på och ge spridning åt bästa praxis för att stimulera efterfrågan på fordon med 
mycket låga utsläpp, så att den nyttiga tillväxten av försäljningssiffrorna i vissa medlemsstater 
upprepas i alla medlemsstater.
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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
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Om målen ändras alltför ofta skapas 
osäkerhet inom bilindustrin och påverkas 
dess internationella konkurrenskraft.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker.

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker. Studier 
som kommissionen har genomfört har 
emellertid visat att de 
provningsförfaranden som använts för att 
mäta koldioxidutsläppen enligt den 
förordningen inte har hindrat tillverkarna 
från att alltmer börja använda flexibla 
lösningar, vilket har resulterat i 
påståenden om minskade koldioxidutsläpp 
som inte beror på tekniska förbättringar 
och som inte kan uppnås vid verklig 
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körning på väg. 
Förordning (EG) nr 715/2007 bör därför 
omgående ses över för att se till att 
provningsförfarandena korrekt återger 
bilarnas verkliga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Höga och stigande priser på fossila 
bränslen, framför allt på olja, är ett hot 
mot ekonomisk återhämtning, trygg 
energiförsörjning och överkomligt prissatt 
energi i EU. Oljechocker kan leda till 
djupa recessioner, minskad 
konkurrenskraft och ökad arbetslöshet. 
Att minska vårt oljeberoende genom att 
bland annat öka nya personbilars och 
skåpbilars effektivitet och hållbarhet bör 
därför prioriteras.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring.

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring. 
Kommissionen, medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna bör 
arbeta för att ta reda på och ge spridning 
åt bästa praxis för att stimulera 
efterfrågan på fordon med mycket låga 
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utsläpp, så att den nyttiga tillväxten av 
försäljningssiffrorna i vissa 
medlemsstater upprepas i alla 
medlemsstater.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Små biltillverkare ansökte om undantag via en komplicerad process som krävde betydande 
resurser, även för kommissionen. I kommissionens konsekvensbedömning anges att dessa 
tillverkare har en marginell klimatpåverkan. Gränsen på 500 bilar hämmar dessutom dessa 
små bolags ekonomiska utveckling eftersom det är troligare att de är lönsamma om de 
tillverkar upp till 1 000 bilar, särskilt med tanke på den ekonomiska krisen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
perioden efter 2020. Detta bör ske genom 
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2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av
utvecklingen av kostnadseffektiva tekniker 
för att minska koldioxidutsläppen från 
bilar. Det är därför önskvärt att dessa 
aspekter ses över, att kommissionen 
sammanställer en rapport och, om det är 
lämpligt, att förslag utarbetas för 
perioden efter 2020.

att det fastställs ett mål för 2025. Målet
bör baseras på hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och det bör främja utvecklingen av 
kostnadseffektiva tekniker för att minska 
koldioxidutsläppen från bilar. Det är därför 
önskvärt att kommissionen sammanställer 
en rapport och föreslår mål som 
överensstämmer med den 
kostnadseffektiva vägen mot att uppnå 
EU:s långsiktiga klimatmål för 2050.
Rapporten bör beakta koldioxidutsläppen 
under bilarnas hela livscykel (inbegripet 
tillverkning och uttjänta fordon).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med tanke på den långa tid som 
tillverkare behöver för forskning och 
utveckling, och för att ge investerare den 
säkerhet de behöver, är det viktigt att 
fastställa ett mål för 2025.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Eftersom välgrundade konsumentval 
förutsätter korrekt och sanningsenlig 
information om koldioxidutsläpp och 
bränsleförbrukning, som är direkt knutna 
till varandra, bör största möjliga 
uppmärksamhet ägnas åt att förutsäga 
dessa parametrar. För närvarande skiljer 
sig emellertid de verkliga utsläppen från 
personbilar och skåpbilar kraftigt från de 
värden som fastställs i den aktuella 
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testcykeln. Därför måste man snabbt 
utveckla en förbättrad testcykel.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008. När provningsförfarandena
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

(8) Förordning (EG) nr 443/2009
innehåller krav på att kommissionen ska 
genomföra en konsekvensbedömning för 
att se över provningsförfarandena så att de 
på ett adekvat sätt återspeglar bilars 
verkliga koldioxidutsläpp. När unionens 
föreskrivna förfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp genomförs i 
dag leder det till att de utsläpp som 
registreras är lägre än de faktiska 
utsläppen från fordon i trafiken. De 
mätningsförfaranden som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av 
den 20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon samt dess 
tillämpningsbestämmelser måste ändras 
med det snaraste.
För närvarande fortskrider översynen av 
provningsförfarandena genom 
utvecklingen av ett världsomfattande 
provningsförfarande (WLTP) för lätta 
nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående, och med tanke på att den 
befintliga testcykeln inte på ett tillräckligt 
sätt speglar personbilarnas och 
skåpbilarnas faktiska utsläpp under 
körning, är det viktigt att snabbt utveckla 
en förbättrad testcykel. För att 
tillverkarna ska kunna planera med full 
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kännedom om gällande föreskrifter bör de 
åläggas följa det nuvarande 
provningsförfarandet tills det ersätts med 
WTLP. När de nuvarande 
provningsförfarandena i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009, som 
fastställer utsläppsgränser för 2020 
uppmätta i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008, ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarandet för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är på sin plats med en 
bedömning av om koldioxidutsläppsmålen 
borde frångås och ersättas med 
bränsleeffektivitetsmål, eftersom 
koldioxidutsläppsmålen inte tar hänsyn 
till skadliga utsläpp från moderna 
förbränningsmotorer. Därför uppmanas 
kommissionen att lägga fram en rapport i 
frågan.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I. 
Dessa uppgifter är tillgängliga och 
eventuell användning av dem har 
utvärderats i konsekvensbedömningen, och 
med den som underlag dras slutsatsen att 
nyttoparametern som ska användas i 
formeln för 2020 ska vara vikt. Vid en 
framtida översyn bör man dock beakta de 
lägre kostnaderna och andra fördelar av att 
byta till avtryck som nyttoparameter.

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I 
till förordning (EG) nr 443/2009. Dessa 
uppgifter är tillgängliga och eventuell 
användning av dem har utvärderats i 
konsekvensbedömningen, och med den 
som underlag dras slutsatsen att 
nyttoparametern som bör användas i 
formeln för 2020 bör vara vikt, eftersom 
en ändring av nyttoparameter inte skulle 
ge tillverkarna planeringssäkerhet i och 
med att de redan börjat planera hur de 
ska gå till väga för att uppfylla kraven till 
2020 och då utgått från att nuvarande 
parameter fortsätter tillämpas. Mot 
bakgrund av de lägre kostnaderna och 
andra fördelar det för med sig att byta till 
avtryck som nyttoparameter skulle avtryck 
kunna användas som nyttoparameter för 
målet för 2025 och tillverkarna få 
använda avtryck från och med 2020.
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Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt
förordning (EG) nr 715/2007, 
bilagorna III och XII till förordning (EG)
nr 692/2008, ECE R83-06 och ECE R101 
i deras lydelse den ...*.”
___________

* EUT: För in datum för antagande av 
denna förordning.

Motivering

Den nuvarande versionen av förordningen Euro 6 om utsläppsminskningar (NEDC/ECE R83 
och ECE R101) bör uppdateras för att garantera att de mål som nu fastställs blir lika 
stringenta, oavsett planerade ändringar av förfarandena och själva cykeln.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Små biltillverkare ansökte om undantag via en komplicerad process som krävde betydande 
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resurser, även för kommissionen. I kommissionens konsekvensbedömning anges att dessa 
tillverkare har en marginell klimatpåverkan. Gränsen på 500 bilar hämmar dessutom dessa 
små bolags ekonomiska utveckling eftersom det är troligare att de är lönsamma om de 
tillverkar upp till 1 000 bilar, särskilt med tanke på den ekonomiska krisen.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 3.1 f ska ersättas med 
följande:
”(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp 
från personbilar uppmätta i enlighet 
med förordning (EG) nr 715/2007 och 
angivna som koldioxidviktutsläpp 
(blandad körning) i intyget om 
överensstämmelse. För personbilar som 
inte är typgodkända i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 innebär 
specifika koldioxidutsläpp 
koldioxidutsläpp som mäts i enlighet 
med samma mätningsförfarande som 
anges för personbilar i förordning (EG) 
nr 692/2008 eller i enlighet med de 
förfaranden som antagits av 
kommissionen för att fastställa 
koldioxidutsläpp från sådana 
personbilar; vid tillämpningen av denna 
förordning gäller att eventuella antagna 
ändringar som hänför sig till förordning 
(EG) nr 715/2007 och till förordning (EG) 
nr 692/2008 samt till ECE-normerna R83 
och R101, som ligger till grund och som 
träder i kraft från och med den 
1 januari 2013, träder i kraft först den 
1 januari 2021.”
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Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km räknas som 
1,5 personbilar under perioden från 2016
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.

2. Höjningen av utsläppsmålet för varje 
tillverkare genom beräkningen med 
superkrediter får inte överstiga 
2,5 g CO2/km per år.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 6 ska ersättas med följande:
”För att bedöma i vilken grad en 
tillverkare har uppfyllt sitt specifika 
utsläppsmål för koldioxid enligt artikel 4 
ska de specifika målen för utsläppen av 
koldioxid för varje fordon som kan
drivas med alternativa drivmedel i 
överensstämmelse med EU- standard, 
minskas med 5 procent fram till och med 
den 31 december 2015 med hänsyn till 
den större potentialen för innovativ 
drivmedelsteknik och utsläppsminskning 
när de drivs med biodrivmedel. Denna 
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minskning ska endast gälla om minst 
30 procent av bensinstationerna i den 
medlemsstat där bilen är registrerad 
tillhandahåller denna typ av alternativt 
drivmedel, inklusive biodrivmedel, på ett 
sätt som överensstämmer med de 
hållbarhetskriterier […] som anges i 
relevant unionslagstiftning.”

Motivering

Premien i form av minskning av koldioxidutsläpp med 5 procent bör omfatta användning inte 
bara av bioetanol utan av alla alternativa drivmedel inklusive biodiesel.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 8 ska följande punkt införas:
”4a Om en medlemsstat efter en kontroll 
av produktionens överensstämmelse, i 
enlighet med artikel 12.3 i 
direktiv 2007/46/EG, konstaterar att 
koldioxidutsläppen för ett 
produktionsfordon avviker från 
typgodkännandet med mer än 4 procent 
ska denna avvikelse anmälas till 
kommissionen tillsammans med de 
detaljerade uppgifter som anges i 
bilaga II till denna förordning.
De specifika koldioxidutsläppen för den 
fordonstyp för vilken en avvikelse har 
konstaterats ska justeras i enlighet med 
detta vid beräkningen av de 
genomsnittliga specifika utsläppen av 
koldioxid under det följande 
kalenderåret.”
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
2009/443/EC
Artikel 12 – punkt 2 – första meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativa teknik
eller det paket med innovativ teknik som 
avses i punkt 1 genom genomförandeakter.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2 i denna 
förordning.”

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I artikel 12 ska följande punkt 
införas:
”4a En gång om året ska kommissionen 
lägga fram en rapport för rådet och 
Europaparlamentet om innovativ teknik 
och innovativa teknikpaket som godkänts 
respektive avvisats.”

Ändringsförslag 21

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

(9b) I artikel 12 ska följande punkt 
införas:
”4b. Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av 
tillämpningsbestämmelserna för den 
innovativa teknik som avses i denna 
artikel för att enligt situationens krav 
effektivera förfarandena för ansökan och 
godkännande.”

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I punkt 3 ska andra stycket utgå. (b) I punkt 3 ska första stycket ersättas 
med följande:
”3. Från och med 2012 ska 
kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning i syfte att senast 
2014, i enlighet med artikel 14.3 i 
förordning (EG) nr 715/2007 och med 
tillämpning av den förordningen se över 
förfarandena för att mäta 
koldioxidutsläpp, så att ett reviderat 
mätningsförfarande kan börja tillämpas 
så snart som möjligt. Kommissionen ska 
särskilt lägga fram lämpliga förslag om 
hur dessa förfaranden kan ändras så att 
de på ett adekvat sätt återspeglar bilars 
verkliga koldioxidutsläpp samt, i 
synnerhet, förslag om att ta med 
godkända innovativa tekniker enligt 
definitionen i artikel 12 som skulle 
kunna återspeglas i testcykeln.
Kommissionen ska därefter se till att 
dessa förfaranden ses över regelbundet.”
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I artikel 13.3 ska följande stycke 
införas efter andra stycket:
”För att kontrollera att 
koldioxidutsläppen från 
produktionsfordon stämmer överens med 
värdena för ett typgodkänt fordon ska de 
medlemsstater som har ansvaret för 
kontrollerna av produktionen pröva det 
aerodynamiska värdet och 
rullningsmotståndsvärdet hos ett 
representativt stickprov av 
produktionsfordonen, inklusive med hjälp 
av rullningstester, och anmäla eventuella 
avvikelser från värdena från 
typgodkännandeprovet, i enlighet med 
artikel 8.4a.”

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led bb (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) I artikel 13 ska följande punkt 
införas:
 ”3a Kommissionen ska utvärdera 
möjligheten att ersätta avgasrörsmetoden, 
där endast utsläpp i samband med 
produktionen och användningen av 
bränsle räknas in, med en livscykelmetod 
som inbegriper utsläpp under alla stadier 
av ett fordons liv, från materialproduktion 
till bortskaffande av uttjänta fordon eller 
återvinning.”
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Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020.”

5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för 2025 och framöver. Dessa mål ska 
överensstämma med den 
kostnadseffektiva vägen mot att uppnå 
EU:s långsiktiga klimatmål för 2050.
Kommissionen ska bedöma: 
a) tillvägagångssätten för uppnående av 
ett långsiktigt mål för 2025, utgående från 
en konsekvensbedömning och från den 
tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten, 
(b) de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, vilken ska inbegripa 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 i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet på ett sätt som är 
så neutralt som möjligt från 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.”
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Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2 för att anta anpassa formlerna i 
bilaga I så att de återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 
provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

Motivering

Det nuvarande förslaget ger Europaparlamentet och medlemsstaterna möjlighet endast till 
kontroll i efterhand. Eftersom medlemsstaterna är ansvariga för genomförandet av 
unionslagstiftningen och kommissionen har anförtrotts denna verkställande roll, är enhetliga 
villkor för genomförande nödvändiga. Från industrins perspektiv måste medlemsstaterna ha 
tillsyn över kommissionen. Därför bör det relevanta kommittéförfarandet tillämpas.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12 
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 14a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.9 andra stycket, 
artikel 11.8, artikel 13.2 tredje stycket och 
13.7 ska ges till kommissionen på 
obestämd tid från och med den [dagen då 
denna förordning träder i kraft]. 

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 8.9 andra stycket, 
artikel 11.8 och artikel 13.2 tredje stycket 
ska ges till kommissionen för en 
femårsperiod från och med den [dagen då 
denna förordning träder i kraft]. 
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Kommissionen ska framlägga en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas, såvida 
inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Från och med 2020: (c) Från och med 2020:

För beräkning av bilparkens
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
bör en av följande formler användas:

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

i) Specifika koldioxidutsläpp = 95 + 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 13.2

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

a = 0,0333. a = 0,0333.

ii) Specifika koldioxidutsläpp = 95 + b × 
(F - F0)
där
F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m2)
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
b = en lutning på 60 procent på 
gränsvärdeskurvan.
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