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Ændringsforslag 178
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Senest den 1. januar 2014 foreslår 
Kommissionen for Europa-Parlamentet 
og Rådet de gennemsnitlige CO2-mål for 
nye lette erhvervskøretøjer, der registreres 
i Unionen, som skal opfyldes fra 2020 i 
lyset af resultaterne af en opdateret 
konsekvensanalyse, som navnlig omfatter 
en generel analyse af virkningerne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene. Denne forordning ændres 
på en måde, som ud fra et 
konkurrencemæssigt synspunkt er så 
upartisk som muligt, og som er socialt 
retfærdig og bæredygtig.
Dette overordnede forslag omfatter 
desuden:
- revisionen af procedurerne for måling af 
CO2-emissioner i overensstemmelse med 
artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
443/2009
- en eventuel medtagelse i nærværende 
forordning af køretøjer i klasse N2 og M2 
som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007
- gennemførelsesaspekterne af det 
fastsatte mål, herunder en eventuel 
revidering af nytteværdikriteriet, 
afgifterne for emissionsoverskridelser, 
innovative teknologier, undtagelser for 
småserieproducenter, og de ændringer der 
skal foretages i Bilag I og II.



PE441.272v01-00 4/48 AM\816196DA.doc

DA

Or. fr

Ændringsforslag 179
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Disse foranstaltninger får virkning første 
gang den 1. januar 2018 og derefter hvert
tredje år.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Ændringsforslag 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Disse foranstaltninger får virkning første 
gang den 1. januar 2018 og derefter hvert 
tredje år.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Ændringsforslag 181
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 182
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre 
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- de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt
- fremlægge et forslag til ændring af 
denne forordning på en måde, som ud fra 
et konkurrencesynspunkt er så upartisk 
som muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig
- bekræfte, at køretøjer i klasse N2 og M2 
som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF med en referencemasse på 
højst 2 610 kg og køretøjer, som 
typegodkendelsen er udvidet til i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 715/2007, er omfattet 
af denne forordning.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 183
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 1. januar 2013 evaluerer
Kommissionen gennemførelsen af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og 
undtagelsesbestemmelserne i artikel 10 
med det formål at fastsætte:
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Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne har behov for investeringssikkerhed for 2020-målet.

Ændringsforslag 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for fra 2020 at 
nå et langsigtet mål på 160 g CO2/km på en 
omkostningseffektiv måde 

Or. en

Ændringsforslag 185
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for fra 2020 at 
nå et langsigtet mål på 160 g CO2/km på en 
omkostningseffektiv måde 

Or. en
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Ændringsforslag 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for fra 2020 at 
nå et langsigtet mål på 160 g CO2/km på en 
omkostningseffektiv måde

Or. en

Begrundelse

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Ændringsforslag 187
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for fra 2020 at 
nå et langsigtet mål på 160 g CO2/km på en 
omkostningseffektiv måde
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et langsigtet mål for at anspore til miljømæssige fremskridt og give 
industrien sikkerhed i planlægningen. Lette erhvervskøretøjer har længere udviklings- og 
produktionscyklusser og dermed højere omkostninger forbundet med at mindske CO2, så 
målet på 135g/km kan realistisk set ikke nås inden for den foreslåede tidsramme og medfører 
desuden en forhøjelse af salgsprisen på mere end 5 000 EUR. Udvidelsen af forordningen til 
N2- og M2-køretøjer er ikke egnet til komitologi, fordi de minder mere om lastvogne.

Ændringsforslag 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for fra 2025 at 
nå et langsigtet mål på 135 g CO2/km på en 
omkostningseffektiv måde

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langsigtede mål på 135g/km i 2020 er urealistisk, og det er ikke rimeligt at 
basere en konsekvensanalyse på et sådant tal. Der er behov for en omfattende 
konsekvensanalyse, inden der fastsættes en langsigtet målværdi og tidsfrist. 

Ændringsforslag 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 

- de nærmere bestemmelser for fra 2025 at 
nå et langsigtet mål på 145 g CO2/km på en 
omkostningseffektiv måde
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under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langsigtede mål er urealistisk. Der er behov for en omfattende 
konsekvensanalyse, inden der fastsættes en langsigtet målværdi og tidsfrist. 

Den eventuelle udvidelse af forordningens anvendelsesområde til N2- og M2-køretøjer er en 
grundlæggende ændring af forordningen. N2- og M2-køretøjer minder i langt højere grad om 
lastvogne, dvs. selv dem med en referencemasse på højst 2 610 kg har normalt en bruttomasse 
for køretøjet på op til 5-6 tons. Medtagelsen af disse kategorier af køretøjer har stor 
betydning for dem og kan derfor kun overvejes som et langsigtet mål.

Ændringsforslag 190
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Inden den nye målværdi på 150 g CO2/km fastsættes endeligt, er det nødvendigt på grundlag 
af bestemmelserne i artikel 12, stk. 4, at undersøge, hvorvidt dette er gennemførligt. Eftersom 
dette kan føre til, at der fastsættes en anden værdi, kan de ændringsforslag, der følger 
umiddelbart efter, ikke på nuværende tidspunkt beskrives som"ikke-væsentlige". Dette kræver 
en lovgivningsmæssig procedure, hvor Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet passende forslag.
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Ændringsforslag 191
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde

Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne har behov for investeringssikkerhed for 2020-målet.

Ændringsforslag 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 125 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 

Or. en

Begrundelse

Et 2020-mål på 125 g CO2/km ville udgøre en reduktion på 38 % sammenlignet med det 
nuværende niveau. Dette ville svare bedre til reduktionsniveauet for personbiler, hvor 2020-
målet kræver en reduktion på 40 %. Den tekniske gennemførlighed af at nå ned på et niveau 
på 125 g CO2/km støttes af Kommissionens konsekvensanalyse og sender et stærkt signal til 
fabrikanterne om at forny deres flåde af varebiler.
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Ændringsforslag 193
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 194
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2023 at nå et langsigtet mål på 140 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse i teksten og for i behørig tid at have håndgribelige og 
opnåelige mål.
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Ændringsforslag 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 120 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et mål på 125 g/km i 2020 for at støtte SMV'erne. Dette vil føre til 
bedre brændstoføkonomi for brugere af køretøjerne og dermed til brændstofbesparelser til en 
værdi af ca. 2 100 EUR, selv hvis der regnes med en relativt stor stigning i priserne: Ifølge 
konsekvensanalysen vil dette føre til en nettofordel for forbrugerne, det vil ikke have negativ 
indvirkning på beskæftigelsen, og det vil ikke føre til en væsentlig reduktion af salget af 
køretøjer.

Ændringsforslag 196
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 130 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. da
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Ændringsforslag 197
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 130 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning er til gavn for samfundet, da den fører til brændstofbesparelser. Mange 
medlemsstater har netop hævet afgifterne på brændstof som følge af finanskrisen, og det 
forventes, at flere medlemsstater vil gøre det samme. Det er også nødvendigt med et 
meningsfuldt langsigtet mål for at opfylde vores klimaforpligtelser om at reducere CO2 med 
80-95 % frem til 2050. Den er ligeledes i overensstemmelse med Kommissionens 
handlingsplan for energieffektivitet, idet denne lovgivning til føre til større energieffektivitet 
på transportområdet.

Ændringsforslag 198
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 160 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de længere udviklings- og produktionscyklusser, som er nødvendige, er 
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opnåelsen af et mål på 135 g CO2/km inden for den foreslåede tidsramme ikke realistisk. 
160 g CO2/km er et ambitiøst, men opnåeligt mål.

Ændringsforslag 199
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 160 g
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de længere udviklings- og produktionscyklusser, som er nødvendige, er 
opnåelsen af et mål på 135 g CO2/km inden for den foreslåede tidsramme ikke realistisk. 
160 g CO2/km er et ambitiøst, men opnåeligt mål.

Ændringsforslag 200
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På grundlag af evalueringen og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen

Or. en
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Begrundelse

Fabrikanterne har behov for investeringssikkerhed for 2020-målet.

Ændringsforslag 201
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- vedtage detaljerede bestemmelser om 
proceduren for gennemførelse af kravene 
i denne forordning på en måde, som ud fra 
et konkurrencesynspunkt er så upartisk 
som muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig 

Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne har behov for investeringssikkerhed for 2020-målet.

Ændringsforslag 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- bestemme proceduren for en eventuel 
medtagelse i denne forordning af
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007, med henblik på det 
langsigtede mål.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- bestemme proceduren for en eventuel 
medtagelse i denne forordning af
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007, med henblik på det 
langsigtede mål.

Or. en

Ændringsforslag 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- bestemme proceduren for en eventuel 
medtagelse i denne forordning af
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007, med henblik på det 
langsigtede mål.

Or. en
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Begrundelse

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Ændringsforslag 205
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- bestemme proceduren for en eventuel 
medtagelse i denne forordning af
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007, med henblik på det 
langsigtede mål.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et langsigtet mål for at anspore til miljømæssige fremskridt og give 
industrien sikkerhed i planlægningen. Lette erhvervskøretøjer har længere udviklings- og 
produktionscyklusser og dermed højere omkostninger forbundet med at mindske CO2, så 
målet på 135g/km kan realistisk set ikke nås inden for den foreslåede tidsramme og medfører 
desuden en forhøjelse af salgsprisen på mere end 5 000 EUR. Udvidelsen af forordningen til 
N2- og M2-køretøjer er ikke egnet til komitologi, fordi de minder mere om lastvogne.
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Ændringsforslag 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- bestemme proceduren for en eventuel 
medtagelse i denne forordning af
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007, med henblik på det 
langsigtede mål.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langsigtede mål på 135g/km i 2020 er urealistisk, og det er ikke rimeligt at 
basere en konsekvensanalyse på et sådant tal. Der er behov for en omfattende 
konsekvensanalyse, inden der fastsættes en langsigtet målværdi og tidsfrist. 

Ændringsforslag 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- bestemme proceduren for en eventuel 
medtagelse i denne forordning af
køretøjer i klasse N2 og M2 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007, med henblik på det 
langsigtede mål.
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Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langsigtede mål er urealistisk. Der er behov for en omfattende 
konsekvensanalyse, inden der fastsættes en langsigtet målværdi og tidsfrist. 

Den eventuelle udvidelse af forordningens anvendelsesområde til N2- og M2-køretøjer er en 
grundlæggende ændring af forordningen. N2- og M2-køretøjer minder i langt højere grad om 
lastvogne, dvs. selv dem med en referencemasse på højst 2 610 kg har normalt en bruttomasse 
for køretøjet på op til 5-6 tons. Medtagelsen af disse kategorier af køretøjer har stor 
betydning for dem og kan derfor kun overvejes som et langsigtet mål.

Ændringsforslag 208
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Inden den nye målværdi på 150 g CO2/km fastsættes endeligt, er det nødvendigt på grundlag 
af bestemmelserne i artikel 12, stk. 4, at undersøge, hvorvidt dette er gennemførligt. Eftersom 
dette kan føre til, at der fastsættes en anden værdi, kan de ændringsforslag, der følger 
umiddelbart efter, ikke på nuværende tidspunkt beskrives som"ikke-væsentlige". Det er 
nødvendigt med en lovgivningsmæssig procedure, hvor Kommissionen skal forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet passende forslag.
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Ændringsforslag 209
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 210
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Inden den nye målværdi på 150 g CO2/km fastsættes endeligt, er det nødvendigt på grundlag 
af bestemmelserne i artikel 12, stk. 4, at undersøge, hvorvidt dette er gennemførligt. Eftersom 
dette kan føre til, at der fastsættes en anden værdi, kan de ændringsforslag, der følger 
umiddelbart efter, ikke på nuværende tidspunkt beskrives som"ikke-væsentlige". Det er 
nødvendigt med en lovgivningsmæssig procedure, hvor Kommissionen skal forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet passende forslag.
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Ændringsforslag 211
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 213
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen udarbejder et forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
væsentlige bestemmelser i denne 
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13, stk. 3. forordning.

Or. en

Ændringsforslag 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Ændringsforslag 215
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 

Kommissionen udarbejder et forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
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forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 3.

væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et langsigtet mål for at anspore til miljømæssige fremskridt og give 
industrien sikkerhed i planlægningen. Lette erhvervskøretøjer har længere udviklings- og 
produktionscyklusser og dermed højere omkostninger forbundet med at mindske CO2, så 
målet på 135g/km kan realistisk set ikke nås inden for den foreslåede tidsramme og medfører 
desuden en forhøjelse af salgsprisen på mere end 5 000 EUR. Udvidelsen af forordningen til 
N2- og M2-køretøjer er ikke egnet til komitologi, fordi de minder mere om lastvogne.

Ændringsforslag 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langsigtede mål på 135g/km i 2020 er urealistisk, og det er ikke rimeligt at 
basere en konsekvensanalyse på et sådant tal. Der er behov for en omfattende 
konsekvensanalyse, inden der fastsættes en langsigtet målværdi og tidsfrist. 

Ændringsforslag 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede langsigtede mål er urealistisk. Der er behov for en omfattende 
konsekvensanalyse, inden der fastsættes en langsigtet målværdi og tidsfrist. 

Den eventuelle udvidelse af forordningens anvendelsesområde til N2- og M2-køretøjer er en 
grundlæggende ændring af forordningen. N2- og M2-køretøjer minder i langt højere grad om 
lastvogne, dvs. selv dem med en referencemasse på højst 2 610 kg har normalt en bruttomasse 
for køretøjet på op til 5-6 tons. Medtagelsen af disse kategorier af køretøjer har stor 
betydning for dem og kan derfor kun overvejes som et langsigtet mål.

Ændringsforslag 218
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2 for 
så vidt som proceduren er forenelig med 
de ændrede traktater.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne har behov for investeringssikkerhed for 2020-målet.
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Ændringsforslag 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 1. januar 2018 afslutter 
Kommissionen en revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at fastsætte:
– de nærmere bestemmelser for at nå et 
langsigtet mål på 145 g CO2/km fra 2025 
på en omkostningseffektiv måde;
– de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt
– fremlægge et forslag til ændring af 
denne forordning på en måde, som ud fra 
et konkurrencesynspunkt er så upartisk 
som muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.
Kommissionen udarbejder et forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).
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According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Ændringsforslag 220
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 1. januar 2018 afslutter 
Kommissionen en revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at fastsætte:
– de nærmere bestemmelser for at nå et 
langsigtet mål på 145 g CO2/km fra 2025 
på en omkostningseffektiv måde;
– de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt
– fremlægge et forslag til ændring af 
denne forordning på en måde, som ud fra 
et konkurrencesynspunkt er så upartisk 
som muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.
Kommissionen udarbejder et forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre væsentlige bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt med et langsigtet mål for at anspore til miljømæssige fremskridt og give 
industrien sikkerhed i planlægningen. Lette erhvervskøretøjer har længere udviklings- og 
produktionscyklusser og dermed højere omkostninger forbundet med at mindske CO2, så 
målet på 135g/km kan realistisk set ikke nås inden for den foreslåede tidsramme og medfører 
desuden en forhøjelse af salgsprisen på mere end 5 000 EUR. Også et mål på 160g/km (jf. 
DG ENV’s konsekvensanalyse) vil føre til en gennemsnitlig forhøjelse af salgsprisen på 3 800 
EUR pr. køretøj.

Ændringsforslag 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 1. januar 2018 afslutter 
Kommissionen en revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at fastsætte:
– de nærmere bestemmelser for at nå et 
langsigtet mål på 145 g CO2/km fra 2025 
på en omkostningseffektiv måde;
– de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt
– fremlægge et forslag til ændring af 
denne forordning på en måde, som ud fra 
et konkurrencesynspunkt er så upartisk 
som muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.
Kommissionen udarbejder et forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre væsentlige bestemmelser i denne 
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forordning.

Or. en

Ændringsforslag 222
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 1. januar 2018 afslutter 
Kommissionen en revision af de 
specifikke emissionsmål i bilag I og af 
undtagelserne i artikel 10 med det formål 
at fastsætte:
– de nærmere bestemmelser for at nå et 
langsigtet mål på 145 g CO2/km fra 2025 
på en omkostningseffektiv måde;
– de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af en sådan revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, skal Kommissionen om 
nødvendigt
– fremlægge et forslag til ændring af 
denne forordning på en måde, som ud fra 
et konkurrencesynspunkt er så upartisk 
som muligt, og som er socialt retfærdig og 
bæredygtig.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 224
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. fr
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Ændringsforslag 225
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer i stk. 7 i del B i 
bilag II og forelægger om nødvendigt et 
forslag om ændring af bilag II for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Senest i 2011 fastlægger Kommissionen 
en procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og masse for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være Kommissionens ansvar at fremsætte en hensigtsmæssig løsning, før den 
vedtager et lovgivningsforslag. I Kommissionens forslag forudses overholdelse af et CO2-mål 
fra og med 2014. Trinvis færdigopbyggede køretøjer udgør ca. 15-16 % af hele markedet for 
lette erhvervskøretøjer. På grund af den høje markedsandel og den i øjeblikket ukendte 
virkning på OEM-køretøjer er der behov for at få fastlagt en passende procedure til at opnå 
repræsentative værdier for CO2-emissioner og masse for trinvis færdigopbyggede køretøjer så 
hurtigt som muligt.
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Ændringsforslag 227
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Senest i 2011 fastlægger Kommissionen 
en procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og masse for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være Kommissionens ansvar at fremsætte en hensigtsmæssig løsning, før den 
vedtager et lovgivningsforslag. I Kommissionens forslag forudses overholdelse af et CO2-mål 
fra og med 2014. Trinvis færdigopbyggede køretøjer udgør ca. 15-16 % af hele markedet for 
lette erhvervskøretøjer. På grund af den høje markedsandel og den i øjeblikket ukendte 
virkning på OEM-køretøjer er der behov for at få fastlagt en passende procedure til at opnå 
repræsentative værdier for CO2-emissioner og masse for trinvis færdigopbyggede køretøjer så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 228
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Senest i 2011 fastlægger Kommissionen
en procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og masse for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.
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Or. en

Ændringsforslag 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Senest i 2011 fastlægger Kommissionen
en procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og masse for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være Kommissionens ansvar at fremsætte en hensigtsmæssig løsning, før den 
vedtager et lovgivningsforslag. I Kommissionens forslag forudses overholdelse af et CO2-mål 
fra og med 2014. Færdigopbyggede køretøjer udgør ca. 15-16 % af hele markedet for lette 
erhvervskøretøjer. På grund af den høje markedsandel og den i øjeblikket ukendte virkning på 
OEM-køretøjer er der behov for at få fastlagt en passende procedure til at opnå 
repræsentative værdier for CO2-emissioner og masse for trinvis færdigopbyggede køretøjer så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-

7. Senest i 2011 fastlægger Kommissionen
en procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og masse for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.
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Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 231
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Senest i 2011 fastlægger Kommissionen
en procedure for at opnå repræsentative 
værdier for CO2-emissioner og masse for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer med 
henblik på overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 232
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Kommissionen forelægger senest i 2011 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
om en metode til at fastsætte de specifikke 
CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den metode, Kommissionen foreslår til at fastsætte de specifikke CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer, blev allerede i et arbejdsdokument fra Kommissionen anset for at 
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være uegnet, hvorfor der henvistes til nødvendigheden af at udarbejde en alternativ metode. 
På grund af den høje markedsandel er der behov for at få fastlagt en passende procedure til 
at opnå repræsentative værdier for CO2-emissioner og masse for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 233
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Kommissionen forelægger senest i 2011 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
om en procedure til at fastsætte de 
specifikke CO2-emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har allerede erklæret i et arbejdsdokument, at den metode til at fastsætte de 
specifikke CO2-emissioner for trinvis færdigopbyggede køretøjer, der omtales i forslaget til 
forordning, er uegnet, og den bør fremkomme med en revisionsprocedure så hurtigt som 
muligt.

Ændringsforslag 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) Fra 2014 til 2017:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = Specifikke CO2-emissioner = 175 + a × (M 
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175 + a × (M – M0) – M0)
hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) Fra 2018:
Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 12, stk. 1

a = 0,093

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsulent erklærede, at sandsynligheden for masseforøgelse er betydeligt 
mindre for lette erhvervskøretøjer end for personbiler, da en forøgelse af den gennemsnitlige 
masse medfører betydeligt øgede omkostninger for at leve op til målet.

Desuden vil gennemførelsen af massekorrektionen i 2018 og hvert tredje år derefter medføre 
hyppige korrektioner af målene, hvilket ikke er foreneligt med de frister, 
varevognsproducenterne har behov for. Det er derfor ikke nødvendigt at tage den autonome 
masseforøgelse i betragtning.

Ændringsforslag 235
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) Fra 2014 til 2017:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = Specifikke CO2-emissioner = 175 + a × (M 
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175 + a × (M – M0) – M0)
hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) Fra 2018:
Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 12, stk. 1

a = 0,093

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsulent erklærede, at sandsynligheden for masseforøgelse er betydeligt 
mindre for lette erhvervskøretøjer end for personbiler, da en forøgelse af den gennemsnitlige 
masse medfører betydeligt øgede omkostninger for at leve op til målet.

Desuden vil gennemførelsen af massekorrektionen i 2018 og hvert tredje år derefter medføre 
hyppige korrektioner af målene, hvilket ikke er foreneligt med de frister, 
varevognsproducenterne har behov for. Det er derfor ikke nødvendigt at tage den autonome 
masseforøgelse i betragtning.

Ændringsforslag 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) Fra 2014 til 2017:
Vejledende specifikke CO2-emissioner = Specifikke CO2-emissioner = 175 + a × (M 
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175 + a × (M – M0) – M0)
hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) Fra 2018:
Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 12, stk. 1

a = 0,093

Or. en

Begrundelse

Ændring af gennemførelsestidspunkt og indfasningsperiode for målet på 175g/km ifølge 
ændringsforslag til artikel 4.

Det foreslåede langsigtede mål på 135 g/km i 2020 er totalt urealistisk inden for den påtænkte 
tidsramme. Der er behov for en omfattende konsekvensanalyse, inden der fastsættes en 
langsigtet målværdi og tidsfrist. Se ændringsforslaget til artikel 1.

Ændringsforslag 237
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) Fra 2014 til 2017: (a) Fra 2014 til 2017:

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

Vejledende specifikke CO2-emissioner = 
165 + a × (M – M0)
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hvor: hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

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

(b) Fra 2018: (b) Fra 2018:
Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)

Vejledende specifik CO2-emission = 165 + 
a × (M – M0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 12, stk. 1

M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 12, stk. 1

a = 0,093 a = 0,093

(c) Fra 2020:
Vejledende specifik CO2-emission = 125 + 
a × (M – M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 12, stk. 1
a = værdien fastlagt i henhold til artikel 
12, stk. 4

Or. en

Begrundelse

For at øge investeringssikkerheden bør der være retssikkerhed omkring det langsigtede mål 
for 2020.

Ændringsforslag 238
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Fra 2014 til 2017: (a) Fra 2015:
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med ordlyden i de øvrige artikler.

Ændringsforslag 239
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Fra 2018: udgår
Vejledende specifik CO2-emission = 175 + 
a × (M – M0)
hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 12, stk. 1
a = 0,093

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse i teksten.

Ændringsforslag 240
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten. Overvågningen bør starte samtidig med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten. Overvågningen bør starte samtidig med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 242
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 243
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten. Overvågningen bør starte samtidig med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten. Overvågningen bør starte samtidig med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.
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Ændringsforslag 245
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 246
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) de specifikke CO2-emissioner (ii) de specifikke CO2-emissioner og 
andelen af emissionsreduktioner som 
følge af innovative teknologier i henhold 
til artikel 11

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten. Overvågningen bør starte samtidig med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.
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Ændringsforslag 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) de specifikke CO2-emissioner (ii) de specifikke CO2-emissioner og 
andelen af emissionsreduktioner som 
følge af innovative teknologier i henhold 
til artikel 11

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten. Overvågningen bør starte samtidig med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 248
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) de specifikke CO2-emissioner (ii) de specifikke CO2-emissioner og 
andelen af emissionsreduktioner som 
følge af innovative teknologier i henhold 
til artikel 11

Or. en
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Ændringsforslag 249
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) de specifikke CO2-emissioner (ii) de specifikke CO2-emissioner og 
andelen af emissionsreduktioner som 
følge af innovative teknologier i henhold 
til artikel 11

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten.

Ændringsforslag 250
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen i teksten.
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