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KORT BEGRUNDELSE

I 2011 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet lovgivning (forordning (EU) nr. 510/2011), hvori 
der blev fastsat et emissionsmål på 147 g CO2/km fra 2020 for nye lette erhvervskøretøjer 
(klasse N1), som registreres i Unionen for første gang, og som, bortset fra en begrænset 
periode, ikke tidligere har været registreret uden for Unionen.

I forordningen blev der desuden fastlagt:

En indfasningsperiode med et specifikt emissionsmål på 175 g CO2/km mellem 2014 og 
2017: 70 % af fabrikanternes bilpark skal nå det i 2014, 75 % i 2015, 80 % i 2016 og 100 % 
fra og med 2017.

Superkreditter for hvert nyt let erhvervskøretøj med CO2-emissioner på mindre end 50 g 
CO2/km.

Bøder ("afgifter for emissionsoverskridelser") for fabrikanter, som ikke når CO2-målene.

Undtagelser for mindre fabrikanter med en produktion på færre end 22.000 nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i Unionen pr. år.

Bidrag til miljøinnovation for de fabrikanter, som anvender innovative teknologier til at nå 
målet om at nedbringe CO2-emissionerne.   

De vejledende specifikke CO2-emissioner for hvert nyt let erhvervskøretøj måles på grundlag 
af køretøjets masse, der måles i gram pr. kilometer.

De obligatoriske 2020-mål i eksisterende lovgivning kræver gennemførelse. Efter den 
tekniske analyse, som er gennemført i forbindelse med konsekvensanalysen, er det muligt at 
udvikle de teknologier, der er nødvendige for at nå målet på 147 g CO2/km, inden 2020.

I Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 
fastlægges de måder, hvorpå målene skal nås. De foreslåede foranstaltninger kan 
sammenfattes således:

 Gennemførligheden af CO2-målet for 2020 for lette erhvervskøretøjer bekræftes.

 Målet vil fortsat blive fastlagt på grundlag af køretøjets masse og dets relative 
grænseværdikurve.

 Miljøinnovationer og afgifter for emissionsoverskridelser vil fortsat blive anvendt.

 De mindste fabrikanter, som producerer færre end 500 lette erhvervskøretøjer pr. år, 
vil blive fritaget for at nå målet.

 Forordningen vil blive revideret inden udgangen af 2014 med henblik på at fastlægge 
nye mål om at nedbringe CO2-emissioner for perioden efter 2020.
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Ordføreren glæder sig over Kommissions forslag, som bekræftede gennemførligheden af 
2020-målene, og foreslår, at der ikke forelægges ændringer til målet om 147 g CO2/km, idet 
det fortsat repræsenterer et ambitiøst referencepunkt i en tid, hvor sektoren omstruktureres.

Ordføreren vil således gerne respektere det kompromis, som blev indgået for mindre end to år 
siden, og vil minde om, at målet om 147 g CO2/km i sammenligning med gennemsnittet i 
2007 på 203 g CO2/km udgør en nedsættelse på 28 % og medfører, at fabrikanter må foretage 
større investeringer i nye teknologier.

Disse investeringer vil imidlertid påvirke prisen på køretøjerne (prisstigning på op til 10 %) 
og have konsekvenser for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), for hvilke de lette 
erhvervskøretøjer er et væsentligt arbejdsredskab. I den aktuelle økonomiske situation vil 
SMV'er meget nøje overveje, om det er umagen værd at erstatte deres gamle køretøjer med et 
nyt.

Ordføreren mener, at det vil være nyttigt med generelle udsigter for perioden efter 2020, men 
fastlæggelsen af sådanne mål inden for rammerne af revisionen af forordningen i 2014 bør 
udsættes til tidligst 2018. Dette skyldes, at den nye afprøvningsprocedure endnu ikke er 
fastlagt og formentlig ikke vil blive fastlagt, før den nye prøvecyklus WLTP og de relevante 
afprøvningsprocedurer er tilgængelige. Der bør ikke desto mindre fortsat være tilstrækkelig 
tid med henblik på at sikre industrien et sikkert grundlag for sin planlægning.

For så vidt angår superkreditter kan ordføreren ikke tilslutte sig Kommissionens forslag om 
ikke at forlænge de relative bestemmelser efter 2017. Ordføreren anser dem dog for at være et 
væsentligt incitament, navnlig for ingeniører, til at udvikle og anvende nye og effektive 
teknologier, som ikke bør være begrænset til elektriske køretøjer. Det samme bør gælde for 
begrebet miljøinnovationssystemer. Disse bør bevares i forslaget og støtte innovative og 
effektive teknologier på en mere effektiv måde.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Hvis målene ændres for ofte, skaber 
det usikkerhed for bilindustrien og 
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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 for 147 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 for 147 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 
forordningen, 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 under reelle 
kørselsbetingelser. Derfor bør forordning 
(EF) nr. 715/2007 revideres hurtigst 
muligt for at sikre, at 
prøvningsprocedurerne på passende vis 
afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Det kan derfor 
bekræftes, at det er muligt at nå målet 
147 g CO2/km frem til 2020.

Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås. Det kan 
derfor bekræftes, at det er muligt at nå 
målet på 147 g CO2/km frem til 2020. I 
lyset af den økonomiske krise og 
omstruktureringen i bilindustrien er det 
imidlertid væsentligt, at målet kan nås, 
uden at der bliver lagt en yderligere byrde 
på industriens konkurrenceevne på 
internationalt plan.

Begrundelse

Opfyldelsen af målet på 147 g/km er stadig en ambitiøs målsætning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 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 

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 virkningerne 
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 
til fornyet overvejelse, og at 
Kommissionen fremsætter et forslag om 
mål for perioden efter 2020, inden denne 
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perioden efter 2020. forordning udløber. Med henblik på at 
garantere et sikkert grundlag for videre 
planlægning bør et sådant forslag ikke 
forelægges før 2018, da gennemførelsen 
af sådanne mål skal baseres på en ny 
prøvecyklus og de relevante 
afprøvningsprocedurer, som skal 
anvendes for at måle specifikke CO2-
emissioner og overvåge målet for perioden 
efter 2020.

Begrundelse

Der bør først fastlægges et mål for perioden efter 2020, når der er foretaget en evaluering af 
de konkrete fremskridt i forbindelse med denne forordning.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) 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.

(10) 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, 
og eftersom den eksisterende testcyklus 
ikke i tilstrækkelig grad afspejler de 
faktiske emissioner fra personbiler og 
lette erhvervskøretøjer i trafikken, er det 
vigtigt hurtigt at få udviklet en forbedret 
testcyklus. Når de nuværende 
prøvningsprocedurer, der er fastsat 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. 
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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 6
Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) 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 fremlægge en rapport 
vedrørende dette spørgsmål.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 5 affattes således:
Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hvert 
nyt let erhvervskøretøj med specifikke
CO2-emissioner på mindre end 50 g 
CO2/km som: 
– 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 
– 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 
– 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2016 
– 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2017 
– 1 let erhvervskøretøj fra 2018.
Under superkreditordningens 
gyldighedsperiode må det højeste antal 
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nye lette erhvervskøretøjer med specifikke 
CO2-emissioner på mindre end 50 g 
CO2/km, der kan medtages ved 
anvendelsen af multiplikationsfaktorer, jf. 
stk. 1, ikke overstige 1 % af disse køretøjer 
for hver fabrikant.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 12, stk. 1, udgår den sidste 
sætning.

Begrundelse

Innovative teknologier bør ikke begrænses.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Følgende stykke tilføjes til artikel 12: 

"4a. Kommissionen forelægger senest den 
31. december 2013 reviderede 
gennemførelsesbestemmelser for 
proceduren for godkendelse af 
økoinnovationer med det formål at lette 
en ansøgning om anvendelse af 
innovative teknologier og udgiver derefter 
en håndbog om korrekt ansøgning."

Begrundelse

Den eksisterende lovgivning, forordning (EU) nr. 510/2011, fastslår, at der for at opfylde 
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fællesskabsmålet skal tages hensyn til CO2-besparelser, der er opnået ved anvendelsen af 
innovative teknologier. Det har imidlertid vist sig, at der tidligere hidtil kun er indsendt én 
sådan ansøgning. Ved en revision af godkendelsesproceduren med henblik på at forenkle 
indgivelsen af ansøgninger og ved at udgive en håndbog kan denne situation afhjælpes.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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 lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 
2020."

"Senest den 31. januar 2016 forelægger
Kommissionen et forslag om mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for 2025. Den nye 
målværdi skal være i overensstemmelse 
med EU's langsigtede reduktionsmål for 
drivhusgasemissioner for 2050, især i 
transportsektoren, samt tage hensyn til 
konsekvenserne for bilindustriens 
konkurrenceevne. Forslaget skal baseres 
på den nye verdensomspændende 
prøvningsprocedure (WLTP) for at 
erstatte prøvningsprocedurerne i 
forordning (EF) nr. 715/2007. Hvis der 
ikke er opnået enighed om denne 
standard på internationalt plan inden den 
31. juli 2015, baseres forslaget på den 
etablerede nye europæiske kørecyklus 
(NEDC). Forslaget til en ny CO2-
grænseværdi indeholder desuden:
– en livscyklusvurdering af CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer. Resultatet skal 
inddrages i vurderingen af 
grænseværdien
– inddragelse af de reelle 
kørselsforholdsemissioner (Real World 
Driving Emissions, RDE)."
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Ændringsforslag 11
Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende stykke indsættes:
"4a. 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 
køretøjets livsfaser lige fra 
materialeproduktion til bortskaffelse eller 
genanvendelse."

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra b – led 2
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Med henblik på at afspejle enhver 
ændring i den forskriftsmæssige 
afprøvningsprocedure for måling af 
specifikke CO2-emissioner tilpasser 
Kommissionen formlerne i bilag I ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 16 og 
17, 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 
afprøvningsprocedurer."

"Den forskriftsmæssige 
afprøvningsprocedure og prøvecyklus skal 
bevares som grundlag for det mål, der er 
fastlagt i bilag I, stk. 1, litra c), i 
forordning (EU) nr. 510/2011 og i 
forordning (EF) nr. 715/2007 samt bilag 
III og XII til forordning (EF) 
nr. 692/2008. Den nye 
afprøvningsprocedure og prøvecyklus skal 
fastlægges og gennemføres fuldt ud senest 
den 31. december 2018. Der skal på det 
tidspunkt være tilstrækkelige 
overvågningsdata til rådighed. 
Kommissionen overvejer derefter 
muligheden for nye mål for perioden efter 
2020."
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Begrundelse

Med henblik på at garantere et sikkert grundlag for industriens planlægning skal den 
forskriftsmæssige afprøvningsprocedure bevares, indtil en ny er udviklet og gennemført fuldt 
ud, og indtil der er tilstrækkelige tilgængelige data. Først da bør en ny afprøvningsprocedure 
finde anvendelse.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag I – litra 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"c) Fra 2020: "c) Fra 2020:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
147 + a × (M – M0)

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
147 + a × (M – M0)

hvor hvor

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 5

a = 0,096." a = 0,096."

Begrundelse

Kommissionen har lavet en slåfejl.
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