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Ändringsförslag 178
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Senast den 1 januari 2014 ska 
kommissionen lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
mål för de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon registrerade i unionen som 
ska uppnås från och med 2020, mot 
bakgrund av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys som ska 
inbegripa en övergripande bedömning av 
konsekvenserna för fordonsindustrin och 
de företag som är beroende av denna. 
Ändringar av denna förordning ska göras 
på ett sätt som är så neutralt som möjligt 
ur konkurrenssynpunkt samt socialt 
rättvist och hållbart.
Detta övergripande förslag ska även 
innehålla
– den översyn av förfarandena för att 
mäta koldioxidutsläpp som avses i 
artikel 13.3 i förordning (EG) 
nr 443/2009,
– ett eventuellt inbegripande i 
förordningen av fordon i kategorierna N2
och M2 enligt definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007,
– de olika aspekterna av genomförandet 
av målet, bland annat en eventuell 
översyn av nyttokriteriet, avgifter för extra 
utsläpp, innovativ teknik, undantag för 
små tillverkare samt ändringar som ska 
göras i bilagorna I och II.

Or. fr
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Ändringsförslag 179
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Dessa åtgärder ska träda i kraft för första 
gången den 1 januari 2018 och därefter 
vart tredje år.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Or. en

Motivering

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 automous 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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Ändringsförslag 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Dessa åtgärder ska träda i kraft för första 
gången den 1 januari 2018 och därefter 
vart tredje år.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Or. en

Motivering

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 automous 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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Ändringsförslag 181
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 182
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 135 g CO2/km till 
2020, under förutsättning att 
genomförbarheten bekräftas på grundval 
av resultaten från en uppdaterad 
konsekvensanalys, och
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– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov
– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart,
– bekräfta att denna förordning ska 
omfatta fordon i kategorierna N2 och M2
enligt definitionerna i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats enligt 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

Or. fr

Ändringsförslag 183
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Tillverkarna måste få investeringssäkerhet för 2020-målet.

Ändringsförslag 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km, med början 2020, 
och

Or. en

Ändringsförslag 185
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km, med början 2020, 
och

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km, med början 2020, 
och

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 187
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km, med början 2020, 
and
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Or. en

Motivering

Det är viktigt med ett långsiktigt mål för att driva fram miljöförbättringar och för att ge 
branschen planeringssäkerhet. De lätta nyttofordonen har längre utvecklings- och 
produktionscykler, vilket innebär högre kostnader för att minska CO2, så det är orealistiskt 
att målet på 135 g CO2/km nås inom den föreslagna tidsramen, och det kommer att medföra 
en prishöjning för konsumenterna på över 5 000 euro. Kommittéförfarandet lämpar sig inte 
för en utvidgning av förordningen till N2- och M2-fordon, eftersom dessa ligger närmare 
tunga nyttofordon.

Ändringsförslag 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 135 g CO2/km, med början 2025, 
och

Or. en

Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet på 135g/km till 2020 är orealistiskt, och det är inte rimligt 
att grunda en konsekvensbedömning på ett sådant värde. En omfattande 
konsekvensbedömning behövs innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 

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

målet på 145 g CO2/km, med början 2025, 
och

Or. en

Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet är orealistiskt. Det krävs en omfattande 
konsekvensbedömning innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.

En eventuell utvidgning av förordningens räckvidd till att även omfatta fordon i kategorierna 
N2 och M2 skulle ändra förordningen i grunden. Fordon i kategorierna N2 och M2 påminner 
mycket mer om tunga nyttofordon, dvs. även de med en referensvikt under 2 610 kg har 
vanligtvis en bruttovikt på 5–6 ton. En utvidgning till dessa fordonskategorier har stor 
inverkan på dessa och kan därför bara komma i fråga för ett långsiktigt mål.

Ändringsförslag 190
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Innan det slutgiltigt fastställs ska det korrigerade målet på 150 g CO2/km granskas med 
avseende på hur genomförbart det är enligt de bestämmelser som anges i artikel 12.4. 
Eftersom det då kan bli tal om ett annat mål kan de därav följande ändringarna inte redan nu 
betecknas som ”icke väsentliga”. Här behövs ett lagstiftningsförfarande där kommissionen 
ska lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet.
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Ändringsförslag 191
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, och

Or. en

Motivering

Tillverkarna måste få investeringssäkerhet för 2020-målet.

Ändringsförslag 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 125 g CO2/km till 2020, och

Or. en

Motivering

Ett mål till 2020 på 125 g CO2/km skulle motsvara en minskning på 38 procent i jämförelse 
med nuvarande nivåer. Detta skulle bättre överensstämma med minskningsnivåerna för 
personbilar, där målet för 2020 kräver en minskning på 40 procent. Att målet 125 g CO2/km 
är tekniskt genomförbart stöds av kommissionens konsekvensbeskrivning och ger tillverkarna 
en stark signal att genom innovation förbättra skåpbilsmodellerna.
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Ändringsförslag 193
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 194
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 140 g CO2/km till 2023, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull och för att ha tydliga och realistiska mål i lagom tid.
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Ändringsförslag 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 120 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. en

Motivering

För att stödja de små och medelstora företagen behövs ett mål på 125 g/km till 2020. Detta 
skulle leda till förbättrad bränsleekonomi för fordonsanvändarna och till bränslebesparingar 
värda cirka 2 100 euro, även om man antar en relativt hög prisökning: Enligt 
konsekvensbedömningen kommer detta att leda till nettofördelar för konsumenterna, och inte 
ha några negativa effekter för sysselsättningen och inte heller leda till någon betydande 
minskning av fordonsförsäljningen.

Ändringsförslag 196
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 130 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. da
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Ändringsförslag 197
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 130 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning är till nytta för samhället eftersom den leder till bränslebesparingar. 
Många medlemsstater har nyligen höjt bränsleskatterna på grund av finanskrisen och fler 
medlemsstater väntas följa efter. Ett ändamålsenligt långsiktigt mål behövs också för att vi 
ska kunna uppfylla våra klimatåtaganden att minska koldioxidutsläppen med 80–95 procent 
till 2050. Detta är också konsekvent med kommissionens handlingsplan för energieffektivitet 
eftersom denna lagstiftning kommer att leda till ökad energieffektivitet på transportområdet.

Ändringsförslag 198
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. en

Motivering

Med tanke på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs är det orealistiskt att 
nå målet på 135 g CO2/km inom den föreslagna tidsramen. 160 g CO2/km är ett ambitiöst, 
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men uppnåeligt mål.

Ändringsförslag 199
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga 
målet på 160 g CO2/km till 2020, under 
förutsättning att genomförbarheten 
bekräftas på grundval av resultaten från en 
uppdaterad konsekvensanalys, och

Or. en

Motivering

Med tanke på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs är det orealistiskt att 
nå målet på 135 g CO2/km inom den föreslagna tidsramen. 160 g CO2/km är ett ambitiöst, 
men uppnåeligt mål.

Ändringsförslag 200
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Tillverkarna måste få investeringssäkerhet för 2020-målet.

Ändringsförslag 201
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– anta detaljerade bestämmelser om 
tillvägagångssätten för att genomföra 
kraven i denna förordning på ett sätt som 
är så neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart, 

Or. en

Motivering

Tillverkarna måste få investeringssäkerhet för 2020-målet.

Ändringsförslag 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 203
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 205
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt med ett långsiktigt mål för att driva fram miljöförbättringar och för att ge 
branschen planeringssäkerhet. De lätta nyttofordonen har längre utvecklings- och 
produktionscykler, vilket innebär högre kostnader för att minska CO2, så det är orealistiskt 
att målet på 135 g CO2/km nås inom den föreslagna tidsramen, och det kommer att medföra 
en prishöjning för konsumenterna på över 5 000 euro. Kommittéförfarandet lämpar sig inte 
för en utvidgning av förordningen till N2- och M2-fordon, eftersom dessa ligger närmare 
tunga nyttofordon.
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Ändringsförslag 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet på 135g/km till 2020 är orealistiskt, och det är inte rimligt 
att grunda en konsekvensbedömning på ett sådant värde. En omfattande 
konsekvensbedömning behövs innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet är orealistiskt. Det krävs en omfattande 
konsekvensbedömning innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.

En eventuell utvidgning av förordningens räckvidd till att även omfatta fordon i kategorierna 
N2 och M2 skulle ändra förordningen i grunden. Fordon i kategorierna N2 och M2 påminner 
mycket mer om tunga nyttofordon, dvs. även de med en referensvikt under 2 610 kg har 
vanligtvis en bruttovikt på 5–6 ton. En utvidgning till dessa fordonskategorier har stor 
inverkan på dessa och kan därför bara komma i fråga för ett långsiktigt mål.

Ändringsförslag 208
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Innan det slutgiltigt fastställs ska det korrigerade målet på 150 g CO2/km granskas med 
avseende på hur genomförbart det är enligt de bestämmelser som anges i artikel 12.4. 
Eftersom det då kan bli tal om ett annat mål kan de därav följande ändringarna inte redan nu 
betecknas som ”icke väsentliga”. Här behövs ett lagstiftningsförfarande där kommissionen 
ska lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet.
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Ändringsförslag 209
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 210
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Innan det slutgiltigt fastställs ska det korrigerade målet på 150 g CO2/km granskas med 
avseende på hur genomförbart det är enligt de bestämmelser som anges i artikel 12.4. 
Eftersom det då kan bli tal om ett annat mål kan de därav följande ändringarna inte redan nu 
betecknas som ”icke väsentliga”. Här behövs ett lagstiftningsförfarande där kommissionen 
ska lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet.
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Ändringsförslag 211
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 213
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.
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artikel 13.3.

Or. en

Ändringsförslag 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 215
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
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förfarande med kontroll som avses i 
artikel 13.3.

väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med ett långsiktigt mål för att driva fram miljöförbättringar och för att ge 
branschen planeringssäkerhet. De lätta nyttofordonen har längre utvecklings- och 
produktionscykler, vilket innebär högre kostnader för att minska CO2, så det är orealistiskt 
att målet på 135 g CO2/km nås inom den föreslagna tidsramen, och det kommer att medföra 
en prishöjning för konsumenterna på över 5 000 euro. Kommittéförfarandet lämpar sig inte 
för en utvidgning av förordningen till N2- och M2-fordon, eftersom dessa ligger närmare 
tunga nyttofordon.

Ändringsförslag 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet på 135g/km till 2020 är orealistiskt, och det är inte rimligt 
att grunda en konsekvensbedömning på ett sådant värde. En omfattande
konsekvensbedömning behövs innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.
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Ändringsförslag 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det föreslagna långsiktiga målet är orealistiskt. Det krävs en omfattande 
konsekvensbedömning innan man kan fastställa ett långsiktigt mål och ett datum.

En eventuell utvidgning av förordningens räckvidd till att även omfatta fordon i kategorierna 
N2 och M2 skulle ändra förordningen i grunden. Fordon i kategorierna N2 och M2 påminner 
mycket mer om tunga nyttofordon, dvs. även de med en referensvikt under 2 610 kg har 
vanligtvis en bruttovikt på 5–6 ton. En utvidgning till dessa fordonskategorier har stor 
inverkan på dessa och kan därför bara komma i fråga för ett långsiktigt mål.

Ändringsförslag 218
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 13.2, 
förutsatt att förfarandet är förenligt med 
de ändrade fördragen.

Or. en

Motivering

Tillverkarna måste få investeringssäkerhet för 2020-målet.
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Ändringsförslag 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av det 
specifika utsläppsmålet i bilaga I och av 
undantagen i artikel 10, i syfte att 
fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov
– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.
Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Motivering

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 
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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).

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).

Ändringsförslag 220
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av det 
specifika utsläppsmålet i bilaga I och av 
undantagen i artikel 10, i syfte att 
fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov
– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.
Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt med ett långsiktigt mål för att driva fram miljöförbättringar och för att ge 
branschen planeringssäkerhet. De lätta nyttofordonen har längre utvecklings- och 
produktionscykler vilket innebär högre kostnader för att minska CO2, så det är orealistiskt att 
målet på 135 g CO2/km nås inom den föreslagna tidsramen, och det kommer att medföra en 
prishöjning för konsumenterna på över 5 000 euro. Också ett mål på 160 g CO2/km (se DG-
ENVI:s miljökonsekvensbeskrivning) skulle leda till en genomsnittlig höjning av priset för 
konsumenterna med 3 800 euro per fordon.

Ändringsförslag 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av det 
specifika utsläppsmålet i bilaga I och av 
undantagen i artikel 10, i syfte att 
fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov
– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.
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Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
dessa åtgärder, som avser att ändra 
väsentliga delar av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 222
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 januari 2018 ska 
kommissionen slutföra en översyn av det 
specifika utsläppsmålet i bilaga I och av 
undantagen i artikel 10, i syfte att 
fastställa
– tillvägagångssätten för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det 
långsiktiga målet på 145 g CO2/km, med 
början 2025, och
– de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
konsekvensbedömning som föregår 
denna, som inbegriper en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
fordonsindustrin och de företag som är 
beroende av denna, ska kommissionen vid 
behov
– lägga fram ett förslag om ändring av 
denna förordning på ett sätt som är så 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 224
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. fr
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Ändringsförslag 225
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommissionens ansvar att komma med en ordentlig lösning innan ett 
lagstiftningsförslag antas. I sitt förslag planerar kommissionen att införa ett 
koldioxidutsläppsmål från och med 2014. Färdigbyggda fordon står för cirka 15–16 procent 
av den totala marknaden för lätta nyttofordon. På grund av den höga marknadsandelen och 
den hittills okända inverkan på OEM-flottan måste man så snart som möjligt fastsälla ett 
lämpligt förfarande för att uppnå representativa värden för färdigbyggda fordons 
koldioxidutsläpp och vikt.
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Ändringsförslag 227
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommissionens ansvar att komma med en ordentlig lösning innan ett 
lagstiftningsförslag antas. I sitt förslag planerar kommissionen att införa ett 
koldioxidutsläppsmål från och med 2014. Färdigbyggda fordon står för cirka 15–16 procent 
av den totala marknaden för lätta nyttofordon. På grund av den höga marknadsandelen och 
den hittills okända inverkan på OEM-flottan måste man så snart som möjligt fastsälla ett 
lämpligt förfarande för att uppnå representativa värden för färdigbyggda fordons 
koldioxidutsläpp och vikt.

Ändringsförslag 228
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.
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Or. en

Ändringsförslag 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommissionens ansvar att komma med en ordentlig lösning innan ett 
lagstiftningsförslag antas. I sitt förslag planerar kommissionen att införa ett 
koldioxidutsläppsmål från och med 2014. Färdigbyggda fordon står för cirka 15–16 procent 
av den totala marknaden för lätta nyttofordon. På grund av den höga marknadsandelen och 
den hittills okända inverkan på OEM-flottan måste man så snart som möjligt fastsälla ett 
lämpligt förfarande för att uppnå representativa värden för färdigbyggda fordons 
koldioxidutsläpp och vikt.

Ändringsförslag 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.
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om ändring av bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 231
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast 2011 ska kommission inleda ett 
förfarande för att i övervakningssyfte få 
fram representativa värden för etappvis 
färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp 
och vikt.

Or. en

Ändringsförslag 232
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 233
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Kommissionen har redan i ett arbetsdokument angett att den metod som nämns i förslaget till 
förordning är olämplig för att bestämma de specifika CO2-utsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon, och kommissionen bör därför snarast möjligt föreslå ett förfarande för 
översyn.

Ändringsförslag 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = Specifika koldioxidutsläpp = 175 + a × (M 
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175 + a × (M – M0) – M0)
där där

M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) Fr.o.m. 2018:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1
a = 0,093

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsult anses sannolikheten för en viktökning betydligt mindre för lätta 
nyttofordon än för personbilar, eftersom ökad snittvikt leder till betydligt högre kostnader för 
att nå målet.

Tillämpningen av viktkorrigeringen från 2018 och därefter vart tredje år leder dessutom till 
en regelbunden målanpassning som inte stämmer överens med skåpbilstillverkarnas behov i 
fråga om ledtid. Den autonoma viktökningen behöver därför inte beaktas.

Ändringsförslag 235
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)

Specifika koldioxidutsläpp = 175 + a × (M 
– M0)
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där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

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

(b) Fr.o.m. 2018:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1
a = 0,093

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsult anses sannolikheten för en viktökning betydligt mindre för lätta 
nyttofordon än för personbilar, eftersom ökad snittvikt leder till betydligt högre kostnader för 
att nå målet.

Tillämpningen av viktkorrigeringen från 2018 och därefter vart tredje år leder dessutom till 
en regelbunden målanpassning som inte stämmer överens med skåpbilstillverkarnas behov i 
fråga om ledtid. Den autonoma viktökningen behöver därför inte beaktas.

Ändringsförslag 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)

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

där där
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M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) Fr.o.m. 2018:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1
a = 0,093

Or. en

Motivering

Genomförandetiden och infasningsperioden för 175 g/km-målet anpassas i enlighet med 
ändringsförslaget till artikel 4. 

Det föreslagna långsiktiga målet på 135 g/km till 2020 är helt orealistiskt inom den 
förutsedda tidsramen. En omfattande konsekvensbedömning behövs innan man kan fastställa 
ett långsiktigt mål och ett datum. Se ändringsförslaget till artikel 1.

Ändringsförslag 237
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017: (a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2017:

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

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

där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
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M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) Fr.o.m. 2018: (b) Fr.o.m. 2018:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)

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

där där

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

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1

a = 0,093 a = 0,093

(c) Fr.o.m. 2020:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
125 + a × (M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1
a = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.4

Or. en

Motivering

För att öka investeringssäkerheten bör det finnas rättssäkerhet avseende det långsiktiga målet 
för 2020.

Ändringsförslag 238
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

I överensstämmelse med texten i motsvarande artiklar.

Ändringsförslag 239
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fr.o.m. 2018: utgår
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
175 + a × (M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 12.1
a = 0,093

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull.

Ändringsförslag 240
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 242
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 243
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.
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Ändringsförslag 245
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 246
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) De specifika koldioxidutsläppen. ii) De specifika koldioxidutsläppen samt 
andelen utsläppsminskningar som 
uppnåtts genom innovativ teknik i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med tillämpningen av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.
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Ändringsförslag 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) De specifika koldioxidutsläppen. ii) De specifika koldioxidutsläppen samt 
andelen utsläppsminskningar som 
uppnåtts genom innovativ teknik i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 248
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) De specifika koldioxidutsläppen. ii) De specifika koldioxidutsläppen samt 
andelen utsläppsminskningar som 
uppnåtts genom innovativ teknik i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 249
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) De specifika koldioxidutsläppen. ii) De specifika koldioxidutsläppen samt 
andelen utsläppsminskningar som 
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uppnåtts genom innovativ teknik i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull.

Ändringsförslag 250
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Specifika utsläpp från etappvis 
färdigbyggda fordon

utgår

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

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull.
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