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Ændringsforslag 32
Fiona Hall

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Der er tale om en teknisk justering, eftersom forslaget til forordningen blev fremsat før 
Lissabontraktaten trådte i kraft.

Ændringsforslag 33
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Emissionerne fra den sektor, som 
ikke er omfattet af 
emissionshandelssystemet (ETS), skal 
ligeledes reduceres med 10 %, og de 
seneste resultater fra Det Europæiske 
Miljøagentur viser en fortsat stigning i 
transportemissionerne, som således 
underminerer emissionsreduktionerne fra 
andre sektorer.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Miljøagentur har netop offentliggjort sin seneste TERM-rapport, som viser, 
at transportemissionerne fortsat stiger, hvilket er et problem i forbindelse med EU's 
klimamål.
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Ændringsforslag 34
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Kommissionen afsluttede en revision 
af strategien for bæredygtig udvikling 
med fokus på de mest presserende 
problemer for bæredygtig udvikling, 
såsom transport, klimaændringer, 
folkesundhed og energibevarelse. Disse 
problemer er indbyrdes forbundne og kan 
afhjælpes ved hjælp af 
energieffektivitetsforanstaltninger inden 
for transportsektoren.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en henvisning til Den Europæiske Unions overordnede strategier. Strategien for 
bæredygtig udvikling udgør et vigtigt strategisk dokument, som endnu ikke er nævnt i 
betragtningerne.

Ændringsforslag 35
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der henviser til den stigende vejtrafik 
og de deraf følgende risici og gener, som 
stiller alle medlemsstaterne over for 
alvorlige færdselssikkerheds- og 
miljøproblemer.

Or. en
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Begrundelse

Offentliggørelsen af den nye TERM-rapport fra Det Europæiske Miljøagentur har netop 
understreget, at vejtrafikken fortsætter med at skabe alvorlige miljøproblemer i Europa. De 
sikkerhedsmæssige aspekter ved vejtrafikken bør ligeledes fremhæves.

Ændringsforslag 36
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der henviser til den stigende vejtrafik 
og de deraf følgende risici og gener, som 
stiller alle medlemsstaterne over for 
alvorlige færdselssikkerheds- og 
miljøproblemer.

Or. en

Begrundelse

Den stigende vejtrafiks samlede konsekvenser bør beskrives mere bredt. Vejtransport 
medfører forskellige negative indvirkninger på samfundet – herunder færdselsulykker og 
andre sundhedsmæssige omkostninger forårsaget af luftforurening og støj – men også 
klimaændringer, som forårsages af drivhusgasemissionerne fra køretøjer og naturligvis 
overbelastning.

Ændringsforslag 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I disse meddelelser blev der foreslået en 
integreret tilgang med henblik på at nå 
fællesskabsmålet om gennemsnitlige 
emissioner på 120 g CO2/km fra nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, i 
2012 ved at fokusere på obligatoriske CO2-
emissionsreduktioner for at nå målet på 

(5) I disse meddelelser blev der foreslået en 
integreret tilgang med henblik på at nå 
fællesskabsmålet om gennemsnitlige 
emissioner på 120 g CO2/km fra nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, i 
2012 ved at fokusere på obligatoriske CO2-
emissionsreduktioner for at nå målet på 
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130 g CO2/km for den gennemsnitlige 
bilpark af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien og en 
yderligere reduktion på 10 g CO2/km eller 
tilsvarende, hvis det er teknisk nødvendigt, 
gennem andre teknologiske forbedringer, 
herunder fremskridt med 
brændstoføkonomien i lette
erhvervskøretøjer.

130 g CO2/km for den gennemsnitlige 
bilpark af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien og en 
yderligere reduktion på 10 g CO2/km eller 
tilsvarende, hvis det er teknisk nødvendigt, 
gennem andre teknologiske forbedringer, 
herunder fremskridt med 
brændstoføkonomien, og det bør overvejes 
at udvide kravet om installation af 
sådanne til også at omfatte andre typer 
køretøjer, herunder lette og tunge 
erhvervskøretøjer og busser.

Or. en

Begrundelse

Som det tydeligt fremgår af betragtning 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 661/2009 om den generelle sikkerhed af motorkøretøjer bør Kommissionen vurdere 
muligheden for at udvide den obligatoriske installation af visse avancerede teknologiske 
systemer til også at omfatte andre kategorier af køretøjer, herunder lette og tunge 
erhvervskøretøjer samt busser.

Ændringsforslag 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Hvor der foreligger tekniske 
specifikationer og energi- eller 
prisrelaterede oplysninger, bør reklamer 
for køretøjer, som er omfattet af denne 
lovgivning, videregive de nødvendige 
oplysninger om det pågældende køretøjs 
energimæssige ydeevne til slutbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at kunderne – navnlig SMV'erne – modtager oplysninger om den 
energimæssige ydeevne vedrørende det lette erhvervskøretøj, som de sandsynligvis vil købe. 
Ordlyden er baseret på den tekst, som blev vedtaget i forbindelse med revisionen af 
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energimærkningsdirektivet, med tilføjelse af tekniske specifikationer, som ofte anvendes i 
reklamer for lette erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 39
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I erkendelse af de meget høje 
forsknings- og udviklingsomkostninger 
samt meget høje 
enhedsproduktionsomkostninger for de 
første generationer af køretøjsteknologier 
med meget lav CO2-udledning, som skal 
markedsføres efter forordningens 
ikrafttræden, tilstræbes det med denne 
forordning midlertidigt at fremskynde og 
fremme markedsføringen på 
Fællesskabets marked af køretøjer med 
ultralav CO2-udledning under de 
indledende faser af deres lancering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
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Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med ændringen af artikel 4. Der er behov for en længere frist 
og indfasningsperiode, da udviklings- og produktionscyklusserne for lette erhvervskøretøjer 
er længere end for personbiler.

Ændringsforslag 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2014 og 
2016 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

(13) Fabrikanterne bør have fleksibilitet til 
at beslutte, hvordan de opfylder deres mål i 
medfør af denne forordning, og de bør 
kunne udligne emissionerne over deres 
bilpark af nye køretøjer i stedet for at 
skulle opfylde CO2-mål for hvert enkelt 
køretøj. Fabrikanterne bør derfor pålægges 
at sikre, at de gennemsnitlige specifikke 
emissioner for alle nye lette 
erhvervskøretøjer, som registreres i 
Fællesskabet, og som de bærer ansvaret 
for, ikke overstiger gennemsnittet af 
emissionsmålene for disse køretøjer. Dette 
krav skal indfases gradvis mellem 2015 og 
2018 for at lette dets indførelse. Dette er i 
overensstemmelse med de givne frister og 
varigheden af den indfasningsperiode, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Ændringsforslag 43
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 
g CO2/km i 2012, samtidig med at der 
også præsenteres en mere langsigtet 

udgår
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vision for yderligere 
emissionsreduktioner. Forordning 
(EF) nr. 443/2009 underbygger dette mere 
langsigtede synspunkt ved at fastsætte et 
mål på 95 g CO2/km som gennemsnitlige 
emissioner for bilparken af nye biler. For 
at sikre overensstemmelse med denne 
tilgang og for at skabe et sikkert grundlag 
for industriens planlægning bør der 
fastsættes et langsigtet mål for specifikke 
CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer 
i 2020.

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål er vigtigt for at kunne gøre miljømæssige fremskridt og give industrien 
planlægningssikkerhed. Udviklings- og produktionscyklusserne er længere for lette 
erhvervskøretøjer og omkostningerne ved reduktion af CO2 derfor større, hvorfor målet på 
135g/km realistisk set ikke kan nås inden for den foreslåede tidsramme og forårsager en 
detailprisstigning på mere end 5 000 EUR. Et mål på 160g/km (jf. konsekvensanalyse fra DG-
ENV) ville også føre til en gennemsnitlig detailprisstigning på 3 800 EUR per køretøj. 

Ændringsforslag 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 
g CO2/km i 2012, samtidig med at der 
også præsenteres en mere langsigtet 
vision for yderligere 
emissionsreduktioner. Forordning 
(EF) nr. 443/2009 underbygger dette mere 
langsigtede synspunkt ved at fastsætte et 
mål på 95 g CO2/km som gennemsnitlige 
emissioner for bilparken af nye biler. For 
at sikre overensstemmelse med denne 

udgår
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tilgang og for at skabe et sikkert grundlag 
for industriens planlægning bør der 
fastsættes et langsigtet mål for specifikke 
CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer 
i 2020.

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål er vigtigt for at kunne gøre miljømæssige fremskridt og give industrien 
planlægningssikkerhed. I betragtning af de større omkostninger i forbindelse med 
nedbringelsen af CO2 i lette erhvervskøretøjer i forhold til personbiler og de længere 
udviklings- og produktionscyklusser, som er nødvendige i denne forbindelse, er opnåelsen af 
et mål på 13 g CO2/km inden for den forslåede tidsramme imidlertid ikke realistisk. Et sådant 
mål ville føre til en detailprisstigning på mere end 5 000 EUR og resultere i, at visse 
køretøjsklasser (f.eks. klasse III) forsvinder. Ifølge den første konsekvensanalyse foretaget på 
vegne af Kommissionen (DG-ENV), er 160g/km et ambitiøst, men realistisk CO2-
reduktionsmål (som allerede vil resultere i en gennemsnitlig detailprisstigning på 3 800 EUR 
per køretøj).

Ændringsforslag 45
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2015. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.
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Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen. De af Kommissionen 
foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 2015, mens andre 
sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning betaler 15 EUR/t, 
samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde af manglende 
overholdelse; det grønne direktiv om offentlige indkøb fastsætter imidlertid CO2-prisen til 30-
40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014.
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009.
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

(20). Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2015. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen. De af Kommissionen 
foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 2015, mens andre 
sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning betaler 15 EUR/t, 
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samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde af manglende 
overholdelse; I mellemtiden fastsætter det grønne direktiv om offentlige indkøb CO2-prisen til 
30-40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014.
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2015. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

De afgifter for emissionsoverskridelser, som foreslås anvendt for lette erhvervskøretøjer og 
som finder anvendelse i forordningen om emissioner fra personbiler, er fuldstændig 
uforholdsmæssige – ikke mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget 
skadelige for industrien, idet de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og 
overlevelsesevnen. De nuværende afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 
EUR/t i 2015, mens en sammenligning med andre sektorer for så vidt angår EU's 
emissionshandelssystem viser 15 EUR/t, en yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i 
tilfælde af manglende overholdelse samt det grønne direktiv om offentlige indkøb på 30-40 
EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).
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Ændringsforslag 48
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

(20) Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2015. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

Denne forsinkelse er nødvendig, da det kræver længere tid at tilpasse denne type køretøjer til 
fremtidige krav.

Ændringsforslag 49
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre, at værdierne for CO2-
emissioner og brændstofeffektivitet for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er 
repræsentative, og at de faktiske CO2-
emissioner ikke undervurderes, bør 
Kommissionen fremlægge en specifik 
beregningsmetode til fastsættelse af 
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emissionerne for hver type køretøj.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede metode til fastsættelse af de specifikke CO2-emissioner for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er allerede blevet beskrevet som uegnet i et 
arbejdsdokument fra Kommissionen, i hvilket der samtidig blev henvist til nødvendigheden af 
at udarbejde en alternativ metode. På grund af den høje markedsandel er det nødvendigt, at 
der så hurtigt som muligt fastlægges en passende procedure med henblik på at opnå 
repræsentative CO2-emissions- og masseværdier for færdigopbyggede køretøjer.

Ændringsforslag 50
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Der henviser til, at de gunstige 
virkninger af hastighedsbegrænsende 
anordninger med hensyn til beskyttelse af 
miljø og energiforbrug, mindre slid på 
motor og dæk, støjreduktion samt den 
forbedrede færdselssikkerhed vil øges ved 
en generel anvendelse af disse 
anordninger.

Or. en

Begrundelse

Høj hastighed er en vigtig faktor i forbindelse med færdselsulykker med dødelig udgang i hele 
Europa. Bestræbelserne på at opnå højere hastigheder inden for vejtransporten har ikke blot 
medført større efterspørgsel, men også øget brændstofforbrug, større CO2-emissioner, mere 
støj og en øget sikkerhedsrisiko. Hastighedsbegrænsende anordninger ville derfor være 
gavnlige for både miljøet og sikkerheden.
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Ændringsforslag 51
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Der henviser til, at de gunstige 
virkninger af hastighedsbegrænsende 
anordninger med hensyn til beskyttelse af 
miljø og energiforbrug, mindre slid på 
motor og dæk, støjreduktion samt den 
forbedrede færdselssikkerhed vil øges ved 
en generel anvendelse af disse 
anordninger.

Or. en

Begrundelse

Høj hastighed er den største enkeltstående faktor i forbindelse med færdselsulykker med 
dødelig udgang i hele Europa. Bestræbelserne på at opnå højere hastigheder inden for 
vejtransporten har ikke blot medført større efterspørgsel, men også øget brændstofforbrug, 
større CO2-emissioner, mere støj og en øget sikkerhedsrisiko. Hastighedsbegrænsende 
anordninger ville derfor være gavnlige for både miljøet og sikkerheden.

Ændringsforslag 52
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Der henviser til, at de gunstige 
virkninger af hastighedsbegrænsende 
anordninger med hensyn til beskyttelse af 
miljø og energiforbrug, mindre slid på 
motor og dæk, støjreduktion samt den 
forbedrede færdselssikkerhed vil øges ved 
en generel anvendelse af disse 
anordninger.

Or. en
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Begrundelse

Intelligente hastighedsbegrænsende anordninger vil have både en direkte og en indirekte 
indvirkning på brændstofforbruget. En direkte effekt af at sænke hastigheden er, at der 
anvendes mindre brændstof. Overholdelse af de maksimale hastigheder har den indirekte 
effekt, at det muliggør en præcis optimering af drivsystemerne for den specifikke hastighed, 
hvilket kan reducere emissionerne yderligere. CO2-emissionerne stiger kraftigt i dynamiske 
trafiksituationer (stop and go) og ved hastigheder på mere end 120 km/t. Den maksimale 
CO2-reduktion, som kan opnås ved hjælp af en intelligent hastighedsbegrænsende anordning, 
skønnes at være omkring 15 %.

Ændringsforslag 53
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Landevejskøretøjers hastighed har 
stor indvirkning på deres 
brændstofforbrug og CO2-emissioner. 
Uden hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, 
at der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere 
i overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i 
visse klasser af motorkøretøjer i 
Fællesskabet med det formål at medtage 
de lette erhvervskøretøjer, som er omfattet 
af denne forordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke muligt at opnå yderligere CO2-reduktioner ved hjælp af obligatorisk installation 
af hastighedsbegrænsende anordninger: Lette erhvervskøretøjer bliver MVEG-testkørt 
(arbejdsgruppen vedrørende Motorkøretøjers Emissioner) op til en tophastighed på 120 km/t, 
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som er den maksimale topfart i de fleste EU-lande. Lette erhvervskøretøjer udfører 
transportopgaver på by- og landeveje, hvor de fleste ulykker sker. Disse områder har 
hastighedsbegrænsning.

Ændringsforslag 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Landevejskøretøjers hastighed har 
stor indvirkning på deres 
brændstofforbrug og CO2-emissioner. 
Uden hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, 
at der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere 
i overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i 
visse klasser af motorkøretøjer i 
Fællesskabet med det formål at medtage 
de lette erhvervskøretøjer, som er omfattet 
af denne forordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
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accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Ændringsforslag 55
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

(24) Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet til
at inkludere de lette erhvervskøretøjer, 
som er omfattet af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 56
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 

(24) Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
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erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til lastvogne er lette erhvervskøretøjer ikke for nuværende udstyret med 
hastighedsbegrænsende anordninger. Hastighedsbegrænsende anordninger er en meget 
omkostningseffektiv måde at mindske brændstofforbrug, CO2- emissioner og støjgener og 
bidrage til færdselssikkerheden. Det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for direktiv 
92/6/EØF, som ændret ved direktiv 2002/85/EF, for at kunne inkludere lette erhvervskøretøjer 
i de bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag 57
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 

(24) Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
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muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 58
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 165 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en

Begrundelse

For at være nærmere potentialet for CO2-emissionsreduktioner med negative omkostninger 
bør målet for 2014 sættes til 165 g CO2/km.
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Ændringsforslag 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 160 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at hjælpe små virksomheder og spare brændstofudgifter for forbrugere og 
ejere af køretøjer bør grænseværdien for denne forordning sættes til 160 g CO2/km i 2016. 
Forordningen om CO2-emissioner fra personbiler viser, at der er opnået bedre 
brændstoføkonomi hurtigere end oprindeligt forventet. Et niveau på 160 g CO2/km i 2016 bør 
derfor være muligt. Det vil også bidrage til at harmonisere tidsplanerne mellem denne 
forordning og forordningen om CO2-emissioner fra personbiler.

Ændringsforslag 60
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 160 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
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køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Ændringsforslag 61
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 160 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated.
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
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vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Ændringsforslag 62
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil,
samt ved hjælp af innovative teknologier.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye lette 
erhvervskøretøjers CO2-emissioner. I 
forordningen fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
erhvervskøretøjer til 160 g CO2/km, som 
skal nås ved hjælp af forbedringer i 
køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. da

Ændringsforslag 63
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes et yderligere mål for 
de gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, i overensstemmelse med 
betingelserne i artikel 12.



AM\817303DA.doc 25/94 PE441.217v02-00

DA

Or. fr

Ændringsforslag 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne
forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Denne forordning fastsætter et mål på 
160 g CO2/km fra 2020 som
gennemsnitlige emissioner for flåden af
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 4.
Denne forordning fastsætter et mål på 
145g CO2/km fra 2025 som 
gennemsnitlige emissioner for flåden af 
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 5. 

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).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Ændringsforslag 65
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 2. Denne forordning fastsætter et mål på 
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forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

160 g CO2/km fra 2020 som
gennemsnitlige emissioner for flåden af
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 4.
Denne forordning fastsætter et mål på 
145g CO2/km fra 2025 som 
gennemsnitlige emissioner for flåden af 
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 5. 

Or. en

Ændringsforslag 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne
forordning et mål på 135 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Denne forordning fastsætter et mål på 
160 g CO2/km fra 2020 som
gennemsnitlige emissioner for flåden af
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 4.
Denne forordning fastsætter et mål på 
145g CO2/km fra 2025 som 
gennemsnitlige emissioner for flåden af 
nye lette erhvervskøretøjer i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 5. 

Or. en

Ændringsforslag 67
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 

2. Fra 2020 fastsættes de gennemsnitlige 
CO2-emissioner for nye lette 
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gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

erhvervskøretøjer i denne forordning til 
125 g CO2/km, som skal nås ved hjælp af 
forbedringer i køretøjsteknologien, målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en

Begrundelse

Et 2020-mål på 125 g/km er teknisk og økonomisk muligt og ville føre til en 
nettobrændstofbesparelse for forbrugeren.

Ændringsforslag 68
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 150 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet, såfremt Kommissionen 
inden for rammerne af undersøgelsen i 
henhold til artikel 12, stk. 4, har bekræftet 
gennemførligheden heraf.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af den længere produktionscyklus for lette erhvervskøretøjer synes et mål på 
135 g CO2/km ikke opnåeligt i 2020. Det bør undersøges, om den ændrede målværdi på 150 g 
CO2/km er mulig i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 4, inden det lægges fast.
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Ændringsforslag 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 145 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål er vigtigt for at kunne gøre miljømæssige fremskridt og give industrien 
planlægningssikkerhed. Det foreslåede langsigtede mål på 135g/km i 2020 er imidlertid 
urealistisk inden for den forudsete tidsramme og ville kræve en årlig CO2-reduktion, som er 
meget større end for personbiler til trods for de højere omkostninger, der er forbundet med at 
reducere CO2-emissionerne for lette erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2023 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 140 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Målet skal være håndgribeligt og opnåeligt inden for en acceptabel periode, som kan give 
industrien mulighed for tids nok at tilpasse sine produktionslinjer hertil.
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Ændringsforslag 71
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 150g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet, såfremt Kommissionen 
inden for rammerne af undersøgelsen i 
henhold til artikel 12, stk. 4, har bekræftet 
gennemførligheden heraf.

Or. en

Ændringsforslag 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 125 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

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.
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Ændringsforslag 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 125 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Et mål på 125 g CO2/km i 2020 vil repræsentere en reduktion på 38 % sammenlignet med det 
aktuelle niveau. Dette ville svare bedre til reduktionsniveauerne 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.

Ændringsforslag 74
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 130 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. da
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Ændringsforslag 75
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 130 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

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 76
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 160 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de længere udviklings- og produktionscyklusser, der er nødvendige, kan et 
mål på 135 g CO2/km realistisk set ikke nås inden for den foreslåede tidsramme. 160 g 
CO2/km er et ambitiøst, men opnåeligt mål.
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Ændringsforslag 77
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 160 g CO2/km for de
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 78
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 160 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de længere udviklings- og produktionscyklusser, der er nødvendige, kan et 
mål på 135 g CO2/km realistisk set ikke nås inden for den foreslåede tidsramme. 160 g 
CO2/km er et ambitiøst, men opnåeligt mål.
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Ændringsforslag 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Or. it

Begrundelse

Tærsklen på 135 g CO2/km er et ambitiøst langsigtet mål, som i øjeblikket er teknisk 
vanskeligt at nå. Det er nødvendigt med en længere periode, således at industrien får 
mulighed for at nå dette mål.

Når målene fastsættes, bør det tages i betragtning, at produktionscyklusserne for lette 
erhvervskøretøjer er længere end for personbiler, og at muligheden for at forbedre 
emissionspræstationerne for førstnævnte er langt ringere.

Ændringsforslag 80
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der tages højde for miljøgevinsterne 
ved hastighedsbegrænsende anordninger 
og andre innovative foranstaltninger, når 
emissionerne beregnes.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning vil blive suppleret 
med yderligere foranstaltninger for at 
opnå en reduktion på 10 g CO2/km inden 
for Fællesskabets integrerede tilgang.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag er en fortsættelse af Kommissionens lovgivningsmæssige proces, der blev 
påbegyndt i 2007 med henblik på at ændre de klimamæssige virkninger af vejkøretøjer.

Forslaget er en fortsættelse, og bestemmelserne bør være i overensstemmelse med den 
lovgivningsmæssige ramme for gennemførelse af målsætningerne for emissioner fra nye 
personbiler som fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009, hvilket klart anerkendes i betragtning 
6 og artikel 11 i det nuværende udkast til forordning. 

Ændringsforslag 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("lette 
erhvervskøretøjer"), der er registreret i 
Fællesskabet for første gang, og som ikke 
tidligere har været registreret uden for 
Fællesskabet ("nye lette 

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M2, N1 og N2, som 
defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, 
med en referencemasse på højst 2 610 kg 
og på køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("lette 
erhvervskøretøjer"), der er registreret i 
Fællesskabet for første gang, og som ikke 
tidligere har været registreret uden for 
Fællesskabet ("nye lette 
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erhvervskøretøjer"). erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Ændringsforslag 83
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse N1, som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og på 
køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("lette 
erhvervskøretøjer"), der er registreret i 
Fællesskabet for første gang, og som ikke 
tidligere har været registreret uden for 
Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M2, N1 og N2, som 
defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, 
med en referencemasse på højst 2 610 kg 
og på køretøjer, som typegodkendelsen er 
udvidet til i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("lette 
erhvervskøretøjer"), der er registreret i 
Fællesskabet for første gang, og som ikke 
tidligere har været registreret uden for 
Fællesskabet ("nye lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Begrundelse

M2- og N2-køretøjer skal omfattes af forordningens anvendelsesområde for at undgå 
smuthuller og incitamenter til at skifte køretøjer eller markeder fra N1-køretøjer til disse 
klasser.
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Ændringsforslag 84
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på køretøjer beregnet til 
eksport uden for Unionens indre marked.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
typeattesten

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
typeattesten for det færdigopbyggede eller 
trinvis færdigopbyggede køretøj.
Der tages højde for 
hastighedsbegrænsende anordninger og 
andre innovative foranstaltninger til at 
reducere CO2- emissioner ved beregning 
heraf 

Or. en
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Ændringsforslag 86
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
typeattesten 

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
typeattesten for det færdigopbyggede eller 
trinvis færdigopbyggede køretøj

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har allerede i et uofficielt dokument (non-paper) påpeget, at den metode, der 
henvises til i forslaget til forordning, ikke er egnet til at måle de specifikke CO2-emissioner 
fra trinvis færdigopbyggede køretøjer. Når køretøjer gennemgår flere trin inden 
færdiggørelsen, har fabrikanten af basiskøretøjet ingen indflydelse på de specifikke CO2-
emissioner fra sådanne trinvis færdigopbyggede køretøjer.

Ændringsforslag 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": en bils sporvidde gange 
akselafstanden som anført på typeattesten 
og defineret i punkt 2.1 og 2.3 i bilag I til 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse af definition af hensyn til overensstemmelse med bilag II, del B, pkt. 5 og 6.
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Ændringsforslag 88
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": en bils sporvidde gange 
akselafstanden som anført på typeattesten 
og defineret i punkt 2.1 og 2.3 i bilag I til 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse af definition af hensyn til overensstemmelse med bilag II, del B, pkt. 5 og 6.

Ændringsforslag 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": en bils sporvidde gange 
akselafstanden som anført på typeattesten
og defineret i punkt 2.1 og 2.3 i bilag I til 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med bilag II, del B, pkt. 5 og 6.
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Ændringsforslag 90
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fodaftryk": en bils sporvidde gange 
akselafstanden som anført på typeattesten 
og defineret i punkt 2.1 og 2.3 i bilag I til 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med bilag II, del B, pkt. 5.

Ændringsforslag 91
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, som ikke skal opbygges yderligere 
for at opfylde de relevante tekniske krav i 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, som ikke skal opbygges yderligere 
for at opfylde de relevante tekniske krav i 
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direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, som ikke skal opbygges yderligere 
for at opfylde de relevante tekniske krav i 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer er omfattet af forslaget til retsakt og skal derfor defineres.

Ændringsforslag 94
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, som ikke skal opbygges yderligere 
for at opfylde de relevante tekniske krav i 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer er omfattet af forslaget til retsakt og skal derfor defineres.
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Ændringsforslag 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, som ikke skal opbygges yderligere 
for at opfylde de relevante tekniske krav i 
direktiv 2007/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer er omfattet af forslaget til retsakt.

Ændringsforslag 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at deres gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

- 65 % i 2015
- 75 % i 2014 - 75 % i 2016
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- 80 % i 2015 - 80 % i 2017
- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra 1. januar 2016 skal trinvis 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastsættelsen af den 
enkelte fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 97
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at deres gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
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hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

- 65 % i 2015
- 75 % i 2014 - 75 % i 2016
- 80 % i 2015 - 80 % i 2017
- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra 1. januar 2016 skal trinvis 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastsættelsen af den 
enkelte fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Ændringsforslag 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at deres gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
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overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

- 65 % i 2015
- 75 % i 2014 - 75 % i 2016
- 80 % i 2015 - 80 % i 2017
- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra 1. januar 2016 skal trinvis 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastsættelsen af den 
enkelte fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
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new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Ændringsforslag 99
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at deres gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

- 65 % i 2015
- 75 % i 2014 - 75 % i 2016
- 80 % i 2015 - 80 % i 2017
- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra 1. januar 2016 skal trinvis 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastsættelsen af den 
enkelte fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af 
færdigopbyggede lette erhvervskøretøjer, 
at deres gennemsnitlige CO2-emissioner 
ikke overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

- 65 % i 2015
- 75 % i 2014 - 75 % i 2016
- 80 % i 2015 - 80 % i 2017
- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra 1. januar 2016 skal trinvis 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastsættelsen af den 
enkelte fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner.

Or. en
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Ændringsforslag 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at deres gennemsnitlige 
CO2-emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål 
som fastsat i overensstemmelse med bilag I
eller, såfremt en fabrikant har fået en 
undtagelse efter artikel 10, i 
overensstemmelse med den undtagelse.

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

- 75 % i 2014 - 75 % i 2015
- 80 % i 2015 - 80 % i 2016
- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Fra 1. januar 2016 skal trinvis 
færdigopbyggede køretøjer også 
medregnes ved fastsættelsen af den 
enkelte fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
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– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Ændringsforslag 102
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at dennes
gennemsnitlige CO2-emissioner ikke 
overskrider vedkommendes specifikke 
emissionsmål som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I eller, 
såfremt en fabrikant har fået en undtagelse 
efter artikel 10, i overensstemmelse med 
den undtagelse.

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver fabrikant af lette 
erhvervskøretøjer, at deres gennemsnitlige 
CO2-emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål 
som fastsat i overensstemmelse med bilag I 
eller, såfremt en fabrikant har fået en 
undtagelse efter artikel 10, i 
overensstemmelse med den undtagelse.
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Or. en

Begrundelse

For at give bilindustrien tid til at tilpasse sin produktion til de nye krav.

Ændringsforslag 103
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af den enkelte fabrikants 
specifikke CO2-emissioner skal der tages 
hensyn til følgende procentsatser for hver 
fabrikants nye lette erhvervskøretøjer, der 
er registreret i det relevante år:

Ved bedømmelsen af den enkelte 
fabrikants præstation i forbindelse med 
artikel 7 for årene 2012 og 2013 anvendes 
et ikke-bindende gennemsnitligt CO2-
emissionsmål på 175 g CO2/km for nye 
lette erhvervskøretøjer.

75 % i 2014
80 % i 2015
100 % fra og med 2016.

Or. en

Begrundelse

En trinvis tilgang er misvisende for borgerne og ikke i overensstemmelse med bedre 
lovgivning.

Ændringsforslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 50 % i 2015

Or. en
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Begrundelse

Indfasningsprocessen bør være tilstrækkeligt detaljeret til at give den relaterede industri klare 
fremtidsudsigter.

Ændringsforslag 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 80 % i 2015 - 60 % i 2016

Or. en

Begrundelse

Indfasningsprocessen bør være tilstrækkeligt detaljeret til at give den relaterede industri klare 
fremtidsudsigter.

Ændringsforslag 106
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2017

Or. en

Begrundelse

Indfasningsprocessen bør være tilstrækkeligt detaljeret til at give den relaterede industri klare 
fremtidsudsigter.
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Ændringsforslag 107
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 100 % fra og med 2016. - 100 % fra og med 2018.

Or. en

Begrundelse

Indfasningsprocessen bør være tilstrækkeligt detaljeret til at give den relaterede industri klare 
fremtidsudsigter.

Ændringsforslag 108
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår trinvis færdigopbyggede 
køretøjer behøver fabrikanten kun at 
oplyse de specifikke CO2-emissioner for 
basiskøretøjerne og overholde dem i 
overensstemmelse med stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har allerede i et uofficielt dokument (non-paper) bemærket, at den metode, der 
henvises til i forslaget til forordning, ikke er egnet til at måle de specifikke CO2-emissioner 
fra trinvis færdigopbyggede køretøjer. Når køretøjer gennemgår flere trin inden 
færdiggørelsen, har fabrikanten af basiskøretøjet ingen indflydelse på de specifikke CO2-
emissioner fra sådanne trinvis færdigopbyggede køretøjer.
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Ændringsforslag 109
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

udgår

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016.

Or. en

Ændringsforslag 110
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Superkreditter Superkreditter og økonomiske 
incitamenter

Or. en

Begrundelse

Behovet for at udvide forordningens anvendelsesområde for at tilskynde til fornyelse af flåden 
af lette erhvervskøretøjer.
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Ændringsforslag 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km
medregnes som:

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 % af 
køretøjets mål for specifikke CO2-
emissioner, som er fastsat i 
overensstemmelse med bilag I, medregnes 
som:

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 - 2 lette erhvervskøretøjer fra 2015 til 
2025.

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016.

Or. en

Begrundelse

Superkreditter baseret på et relativt system (i stedet for en absolut grænseværdi på 50 g 
CO2/km) giver større incitamenter til en bredere anvendelse af CO2-reducerende nye 
gennembrudsteknologier. Fabrikanterne investerer en masse penge i udvikling og udbredelse 
af nye gennembrudsteknologier uden at vide, om de bliver en succes. Den høje risiko og den 
usikkerhed, der er forbundet med fabrikanternes investeringer (markedsaccept, 
tilstedeværelsen af ny infrastruktur, teknologisk kunnen osv.), samt det faktum at nye 
gennembrudsteknologier ikke vil bidrage væsentligt inden for tidsrammen 2020-25, gør det 
nødvendigt at forlænge perioden med superkreditter.

Ændringsforslag 112
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
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emissioner på mindre end 50 g CO2/km
medregnes som:

emissioner på mindre end 50 % af 
køretøjets mål for specifikke CO2-
emissioner, som er fastsat i 
overensstemmelse med bilag I, medregnes 
som:

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 - 2 lette erhvervskøretøjer fra 2015 til 
2025.

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016.

Or. en

Ændringsforslag 113
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km
medregnes som:

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 % af 
køretøjets mål for specifikke CO2-
emissioner, som er fastsat i 
overensstemmelse med bilag I, medregnes 
som:

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 - 2 lette erhvervskøretøjer fra 2015 til 
2025.

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016.

Or. en

Begrundelse

Superkreditter baseret på et relativt system giver større incitamenter til en bredere 
anvendelse af CO2-reducerende nye gennembrudsteknologier. Fabrikanterne investerer en 
masse penge i udvikling og udbredelse af nye gennembrudsteknologier uden at vide, om de 
bliver en succes. Den høje risiko og den usikkerhed, der er forbundet med fabrikanternes 
investeringer, samt det faktum at disse teknologier ikke vil bidrage væsentligt inden for 
tidsrammen 2020-25, gør det nødvendigt at forlænge perioden med superkreditter.
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Ændringsforslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mindre end 50 g CO2/km 
medregnes som:

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 - 3,5 lette erhvervskøretøjer i 2015
- 1 let erhvervskøretøj fra 2016. - 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2016

- 2 lette erhvervskøretøjer i 2017
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2018.

Or. en

Ændringsforslag 115
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan indføre 
økonomiske incitamenter til fordel for 
serieproducerede køretøjer, som er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og dens gennemførelsesbestemmelser.
Disse incitamenter skal gælde for alle nye 
køretøjer, som udbydes til salg på en 
medlemsstats marked, og som mindst er i 
overensstemmelse med 
emissionsgrænserne i bilag I forud for de 
i bilag I angivne datoer, og de skal ophøre 
på disse datoer.
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på fornyelse af flåden kan medlemsstaterne indføre økonomiske incitamenter til 
fordel for serieproducerede køretøjer, som er i overensstemmelse med denne forordning og 
dens gennemførelsesbestemmelser. Disse incitamenter skal gælde for alle nye køretøjer, som 
udbydes til salg på en medlemsstats marked, og som mindst er i overensstemmelse med 
emissionsgrænserne i bilag I forud for de i bilag I angivne datoer, og de skal ophøre på disse 
datoer.

Ændringsforslag 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregning af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner skal hvert nyt 
let erhvervskøretøj med specifikke CO2-
emissioner på mere end 15 % af dets mål 
for specifikke CO2-emissioner, som er 
fastsat i overensstemmelse med bilag I, 
tælle som:
- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 
- 2 lette erhvervskøretøjer i 2015 
- 2,5 lette erhvervskøretøjer fra 2016.

Or. en

Begrundelse

Hvis der i lovgivningen gives incitamenter til lette erhvervskøretøjer med meget lav emission, 
bør den også give negative incitamenter til lette erhvervskøretøjer med meget høj emission. 
Ifølge en undersøgelse i Det Forenede Kongerige ville emissionerne falde med 17 %, hvis alle 
købere af varebiler købte de mest effektive køretøjer.
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Ændringsforslag 117
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kan yde økonomiske 
incitamenter til at eftermontere udstyr på 
ibrugtagne køretøjer og til skrotning af 
køretøjer, der ikke opfylder kravene i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 118
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. De i stk. 1 og 2 nævnte økonomiske 
incitamenter overstiger for hver type af 
køretøj ikke merudgiften til de tekniske 
anordninger, der er anvendt for at sikre 
overholdelse af de i bilag I angivne 
emissionsgrænser, inklusive udgiften til 
monteringen på køretøjet.

Or. en

Ændringsforslag 119
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Kommissionen skal i god tid 
underrettes om planer om indførelse eller 
ændring af de økonomiske incitamenter i 
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stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 120
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger

For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver enkelt fabrikant af 
lette erhvervskøretøjer, at dennes lette 
erhvervskøretøjer udstyres med 
hastighedsbegrænsende anordninger, hvis 
maksimumhastighed er sat til 110 km/t. 
Dette kan ikke medregnes som en 
miljøinnovation.

Or. en

Begrundelse

Hastighedsbegrænsende anordninger er en meget omkostningseffektiv måde at mindske 
brændstofforbruget i lette erhvervskøretøjer. Dette er grunden til, at de allerede benyttes af 
visse firmaer, f.eks. British Gas, TNT og Royal Mail. En hastighedsbegrænser, der er sat til 
110 km/t eller 70mph, ville gøre det muligt for fabrikanterne at opfylde 
reduktionsmålsætningerne i denne forordning til en langt mindre pris og ville spare SMV'erne 
penge.
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Ændringsforslag 121
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver enkelt fabrikant af 
lette erhvervskøretøjer, at dennes lette 
erhvervskøretøjer udstyres med 
hastighedsbegrænsende anordninger. 
Maksimumhastigheden på disse 
anordninger afgøres af medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Ændringsforslag 122
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver enkelt fabrikant af 
lette erhvervskøretøjer, at dennes lette 
erhvervskøretøjer er udstyret med 
hastighedsbegrænsende anordninger, hvis 
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maksimumhastighed er sat til 100 km/t.

Or. en

Ændringsforslag 123
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver enkelt fabrikant af 
lette erhvervskøretøjer, at dennes lette 
erhvervskøretøjer udstyres med 
hastighedsbegrænsende anordninger, hvis 
maksimumhastighed er sat til 100 km/t.

Or. en

Begrundelse

Intelligente hastighedsbegrænsende anordninger vil have både en direkte og en indirekte 
indvirkning på brændstofforbruget. En direkte effekt af at køre langsommere er, at der 
anvendes mindre brændstof. En indirekte effekt af at lægge loft over de maksimale 
hastigheder er, at dette muliggør en præcis optimering af drivsystemerne for den specifikke 
hastighed, hvilket kan reducere emissionerne yderligere. CO2-emissionerne stiger kraftigt i 
dynamiske trafiksituationer (stop and go) og ved hastigheder på mere end 120 km/t. Den 
maksimale CO2-reduktion, som kan opnås ved hjælp af en intelligent hastighedsbegrænsende 
anordning, skønnes at være omkring 15 %.

Ændringsforslag 124
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
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For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2014, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver enkelt fabrikant af 
lette erhvervskøretøjer, at dennes lette 
erhvervskøretøjer udstyres med 
hastighedsbegrænsende anordninger, hvis 
maksimumhastighed er sat til 100 km/t.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelsen af den nye TERM-rapport fra Det Europæiske Miljøagentur har netop 
understreget, at vejtrafikken fortsat skaber alvorlige miljøproblemer i Europa. 
Hastighedsbegrænsende anordninger anvendes allerede med held i lastbiler til at mindske 
sikkerhedsrisikoen ved disse, og de ville også være en omkostningseffektiv foranstaltning til at 
få mindsket CO2-emissionerne fra varebiler.

Ændringsforslag 125
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger

Fra 1. januar 2014 sikrer fabrikanter af 
lette erhvervskøretøjer, at alle nye lette 
erhvervskøretøjer i overensstemmelse med 
artikel 2 er udstyret med en 
hastighedsbegrænsende anordning, der 
begrænser hastigheden for sådanne 
køretøjer til 120 km/h.

Or. de

Begrundelse

Hastighedsbegrænsende anordninger er allerede indført for alle andre kategorier af 
erhvervskøretøjer. Installation af sådanne anordninger giver ikke anledning til tekniske 
problemer eller væsentlige ekstraomkostninger. Dette ændringsforslag giver fabrikanterne et 
incitament til at fremstille mindre og mere effektive motorer, der udstøder mindre CO2.
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Ændringsforslag 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 
1. januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde. 

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

Or. en

Begrundelse

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Ændringsforslag 127
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde. 

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af forordningen for at undgå 
markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne.

Eftersom trinvis færdigopbyggede køretøjer først er omfattet af direktiv 2007/46/EF fra april 
2013, vil det ikke være muligt at overvåge sådanne køretøjer tilfredsstillende før dette 
tidspunkt. Et pilotprojekt bør omfatte en overvågning af trinvis færdigopbyggede køretøjer og 
have samme tidsfrist som for andre kategorier af køretøjer (f.eks. M1).

Ændringsforslag 128
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 

1. For det kalenderår, der begynder den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår registrerer hver medlemsstat 
oplysninger om hvert nyt let 
erhvervskøretøj, som registreres på dens 
område, jf. del A i bilag II. Disse 
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oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde. 

oplysninger stilles til rådighed for 
fabrikanterne og deres udpegede 
importører eller repræsentanter i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for 
at sikre, at indberetningsorganerne arbejder 
på en gennemskuelig måde.

Or. en

Ændringsforslag 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2014 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Ændringsforslag 130
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2014 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2014 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
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properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Ændringsforslag 132
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2013 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2014 og hvert 
efterfølgende år fastlægger hver 
medlemsstat de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse. Data skal forelægges 
i overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af forordningen for at undgå 
markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne.

Eftersom trinvis færdigopbyggede køretøjer først er omfattet af direktiv 2007/46/EF fra april 
2013, vil det ikke være muligt at overvåge sådanne køretøjer tilfredsstillende før dette 
tidspunkt. Et pilotprojekt bør omfatte en overvågning af trinvis færdigopbyggede køretøjer og 
have samme tidsfrist som for andre kategorier af køretøjer (f.eks. M1).
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Ændringsforslag 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2014 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af 
forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne. 
Erfaringer fra personbilforordningen har vist vanskeligheder i forbindelse med 
overvågningen. Der er behov for en længere frist til at få etableret et pålideligt 
overvågningssystem, navnlig fordi der i dag ikke findes komplette N1-data på EU-27-niveau, 
hvilket vil sige, at udgangspunktet er vanskeligere end for personbiler.

Ændringsforslag 134
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2014 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Or. en
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Ændringsforslag 135
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2014 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af 
forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne. 
Erfaringer fra personbilforordningen har vist vanskeligheder i forbindelse med 
overvågningen. Der er behov for en længere frist til at få etableret et pålideligt 
overvågningssystem, navnlig fordi der ikke i dag findes komplette N1-data på EU-27-niveau, 
hvilket vil sige, at udgangspunktet er vanskeligere end for personbiler.

Ændringsforslag 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2013 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
indberettet i medfør af denne artikel, og 
dette register skal være offentligt 
tilgængeligt. Senest den 30. juni 2014 og 
hvert efterfølgende år beregner 
Kommissionen foreløbigt for hver 
fabrikant:
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af 
forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne. 
Erfaringer fra bilforordningen har vist vanskeligheder i forbindelse med overvågningen. Der 
er behov for en længere frist til at få etableret et pålideligt overvågningssystem, navnlig fordi 
der ikke i dag findes komplette N1-data på EU-27-niveau, hvilket vil sige, at udgangspunktet 
er vanskeligere end for personbiler.

Ændringsforslag 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2013 og 2014
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af 
forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne.

Ændringsforslag 138
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
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stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2013 og 2014
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Or. en

Ændringsforslag 139
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2012 og 2013
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i relation til kalenderåret 2013 og 2014
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af 
forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne.

Ændringsforslag 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 

7. Hvis Kommissionen på grundlag af de 
beregninger, der er foretaget i henhold til 
stk. 5, skønner, at fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
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i relation til kalenderåret 2012 og 2013
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

i relation til kalenderåret 2013 og 2014
overskrider dennes specifikke 
emissionsmål, underretter Kommissionen 
fabrikanten herom.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Overvågningen bør være i tråd med gennemførelsen af 
forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af fabrikanterne.

Ændringsforslag 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra 1. januar 2014 udvides 
overvågningen til også at gælde trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den fuldstændige typegodkendelse af et køretøj (2007/46/EF) vil først finde anvendelse på 
alle typer trinvis færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013 og frem. Fra 1. januar 2014 
udvides overvågningen derfor til også at gælde trinvis færdigopbyggede køretøjer. 2014 
bliver det første hele kalenderår med overvågning og indsamling af data om CO2- emissioner 
og masseværdier af trinvis færdigopbyggede køretøjer i henhold til den nye procedure.

Ændringsforslag 142
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra 1. januar 2014 udvides 
overvågningen til også at gælde trinvis 
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færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 143
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra 1. januar 2014 udvides 
overvågningen til også at gælde trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den fuldstændige typegodkendelse af et køretøj (2007/46/EF) vil først finde anvendelse på 
alle typer trinvis færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013 og frem. Fra 1. januar 2014 
udvides overvågningen derfor til også at gælde trinvis færdigopbyggede køretøjer. 2014 
bliver det første hele kalenderår med overvågning og indsamling af data om CO2- emissioner 
og masseværdier af trinvis færdigopbyggede køretøjer i henhold til den nye procedure.

Ændringsforslag 144
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra 1. januar 2014 udvides 
overvågningen til også at gælde trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den fuldstændige typegodkendelse af et køretøj (2007/46/EF) vil finde anvendelse på alle 
typer trinvis færdigopbyggede køretøjer fra maj 2013. Fra 1. januar 2014 udvides 
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overvågningen derfor til også at gælde trinvis færdigopbyggede køretøjer. 2014 bliver det 
første hele kalenderår med overvågning og indsamling af data om CO2- emissioner og 
masseværdier af trinvis færdigopbyggede køretøjer i henhold til den nye procedure.

Ændringsforslag 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fra 1. januar 2014 udvides 
overvågningen til også at gælde trinvis 
færdigopbyggede køretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Afgifterne for emissionsoverskridelser 
skal svare til dem, der betales i andre 
sektorer under EU's 
emissionshandelsordning.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
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mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

De af Kommissionen foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 
2015, mens andre sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning 
betaler 15 EUR/t, samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde 
af manglende overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-
prisen til 30-40 EUR/t (eksterne livstidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 147
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Afgifterne for emissionsoverskridelser 
skal svare til dem, der betales i andre 
sektorer under EU's 
emissionshandelsordning.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

De af Kommissionen foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 
2015, mens andre sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning 
betaler 15 EUR/t, samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde 
af manglende overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-
prisen til 30-40 EUR/t (eksterne livstidsomkostninger for CO2).
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Ændringsforslag 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

Ændringsforslag 149
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2015, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt 
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. en

Begrundelse

For at give bilindustrien tid til at tilpasse sin produktion til de nye krav.
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Ændringsforslag 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. 1 nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

udgår

a) Fra 2014 til 2018:
i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 
g CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km
emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.
b) Fra 2019:
(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.
I denne artikel forstås ved:
"emissionsoverskridelse": det positive 
antal g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner - under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
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overensstemmelse med artikel 11 -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4 
gælder for, afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og
"antal nye lette erhvervskøretøjer": det 
antal nye lette erhvervskøretøjer, som 
fabrikanten har fremstillet, og som er 
registreret i det pågældende tidsrum, jf. 
indfasningskriteriet i artikel 4.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

De af Kommissionen foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 
2015, mens andre sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning 
betaler 15 EUR/t, samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde 
af manglende overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-
prisen til 30-40 EUR/t (eksterne livstidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 151
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. 1 nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

udgår

a) Fra 2014 til 2018:
i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 
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g CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km
emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.
b) Fra 2019:
(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.
I denne artikel forstås ved:
"emissionsoverskridelse": det positive 
antal g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner - under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 11 -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4 
gælder for, afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og
"antal nye lette erhvervskøretøjer": det 
antal nye lette erhvervskøretøjer, som 
fabrikanten har fremstillet, og som er 
registreret i det pågældende tidsrum, jf. 
indfasningskriteriet i artikel 4.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

De af Kommissionen foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 
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2015, mens andre sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning 
betaler 15 EUR/t, samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde 
af manglende overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-
prisen til 30-40 EUR/t (eksterne livstidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 152
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2014:

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR 
+ 45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 
g CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:
((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.
iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km
emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Afgiften for at overskride emissionsværdierne skal afspejle marginalomkostningerne ved 
investering for hvert ekstra gram for at sikre overholdelse snarere end betaling af "bøderne". 
Analyser fra Det Forenede Kongerige indikerer, at en moduleret struktur for afgiften vil 
betyde, at målet ikke opfyldes før efter 2016 og muligvis ikke før efter 2020.
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Ændringsforslag 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2014 til 2018:

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km: i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 

CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 g 
CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:

ii) Ved emissionsoverskridelser på over 2 g 
CO2/km, men ikke over 3 g CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 2) × 95 EUR + 
20 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:

iii) Ved emissionsoverskridelser på over 1, 
men ikke over 2 g CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 1) × 60 EUR + 
5 EUR) × antal nye lette erhvervskøretøjer.

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km

iv) Ved emissionsoverskridelser på ikke 
over 1 g CO2/km

emissionsoverskridelse × 5 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

emissionsoverskridelse × 15 EUR × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Den "bøderamme", som Kommissionen foreslår, vil føre til væsentlig manglende overholdelse 
frem til 2019. Dette ændringsforslag tilstræber at øge beløbene i bøderammen noget for at 
øge overholdelse af loven og samtidig give plads til en vis fleksibilitet, således at 
fabrikanterne kan opnå erfaring med ordningen.
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Ændringsforslag 154
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2015 til 2019:

Or. en

Begrundelse

For at give industrien mere tid til at tilpasse produktionslinjen.

Ændringsforslag 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a – før nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2014 til 2018:

(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.
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Ændringsforslag 156
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Afgiften for lette erhvervskøretøjer, der overskrider CO2-emissionsgrænserne, bør bringes på 
linje med de tilsvarende afgifter for personbiler. En højere bøde ville kun give mening, hvis 
disse køretøjers CO2-emissioner havde en anderledes indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag 157
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde industrien til at forbedre køretøjerne og undlade at skabe hindringer og 
straffe kunderne.



AM\817303DA.doc 83/94 PE441.217v02-00

DA

Ændringsforslag 158
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fra 2019: b) Fra 2020:

Or. en

Begrundelse

For at give industrien mere tid til bedre at tilpasse produktionslinjen til de nye krav.

Ændringsforslag 159
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fra 2019: b) Fra 2019:

(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Afgiften for lette erhvervskøretøjer, der overskrider CO2-emissionsgrænserne, bør bringes på 
linje med de tilsvarende afgifter for personbiler. En højere bøde ville kun give mening, hvis 
disse køretøjers CO2-emissioner havde en anderledes indvirkning på miljøet.
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Ændringsforslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forordning 443/2009.

Ændringsforslag 161
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter metoder til 
opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til stk. 
1.

udgår

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

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen. De af Kommissionen 
foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 2015, mens andre 
sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning betaler 15 EUR/t, 
samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde af manglende 
overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-prisen til 30-40 
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EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter metoder til 
opkrævning af afgifter for 
emissionsoverskridelser i henhold til stk. 
1.

udgår

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

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

De af Kommissionen foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 
2015, mens andre sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning 
betaler 15 EUR/t, samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde 
af manglende overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-
prisen til 30-40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 163
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 

udgår
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Europæiske Unions almindelige budget. 

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

De af Kommissionen foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 
2015, mens andre sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning 
betaler 15 EUR/t, samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde 
af manglende overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-
prisen til 30-40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).

Ændringsforslag 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 

udgår

Or. en

Begrundelse

De foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser er fuldstændig uforholdsmæssige – ikke 
mindst sammenlignet med andre sektorer. De ville være meget skadelige for industrien, idet 
de ville udgøre en trussel for konkurrenceevnen og overlevelsesevnen.

De af Kommissionen foreslåede afgifter for emissionsoverskridelser ville svare til 480 EUR/t i 
2015, mens andre sektorer, som er dækket er EU's emissionshandelssystem, til sammenligning 
betaler 15 EUR/t, samt en eventuel yderligere emissionshandelsstraf på 100 EUR/t i tilfælde 
af manglende overholdelse; direktivet om grønne offentlige indkøb sætter imidlertid CO2-
prisen til 30-40 EUR/t (eksterne levetidsomkostninger for CO2).
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Ændringsforslag 165
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 

4. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget, og 
anvendes udelukkende til finansiering af 
projekter på områder såsom 
infrastrukturudvikling og innovation 
inden for motorteknologi, der sigter mod 
at reducere transportens negative 
indvirkninger på miljøet.

Or. en

Begrundelse

Afgifterne for emissionsoverskridelser skal udelukkende anvendes til at finansiere projekter
på områder såsom udvikling af infrastruktur og innovation inden for motorteknologi, der 
sigter mod at reducere transportens negative indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2013 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2014 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Offentliggørelsen bør være i overensstemmelse med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.
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Ændringsforslag 167
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2013 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2014 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen. Offentliggørelsen bør være i overensstemmelse med 
gennemførelsen af forordningen for at undgå markedsforvridninger og forskelsbehandling af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag 168
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2013 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2014 og den 
31. oktober hvert efterfølgende år 
offentliggør Kommissionen en liste, hvor 
følgende angives for hver fabrikant:

Or. en
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Ændringsforslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er en del af en gruppe af forbundne 
fabrikanter, der i alt er ansvarlig for færre 
end 22 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
kalenderår, eller

b) er en del af en gruppe af forbundne 
fabrikanter, der i alt er ansvarlig for færre 
end 30 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Unionen for hvert kalenderår, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 170
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) et mål, som udgør en reduktion på 
25 % i forhold til de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i 2012, eller 
som, når flere sammenhørende 
virksomheder indgiver en enkelt 
ansøgning, udgør en gennemsnitlig 
reduktion på 25 % i forhold til disse 
virksomheders gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner i 2012.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en leverandør 
eller en fabrikant skal der tages hensyn til 
CO2-besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier. Det samlede 
bidrag fra disse teknologier til 
nedbringelse af det specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være 
op til 7 g CO2/km.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at revidere prøvecyklussen for at tage højde for yderligere miljøinnovation 
og for bedre at afspejle kørselsforholdene i den virkelige verden.

Ændringsforslag 172
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en leverandør eller 
en fabrikant skal der tages hensyn til CO2-
besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier. Det samlede bidrag 
fra disse teknologier til nedbringelse af det 
specifikke emissionsmål for en fabrikant 
kan være op til 7 g CO2/km.

1. Efter anmodning fra en leverandør eller 
en fabrikant skal der tages hensyn til CO2-
besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier. Det samlede bidrag 
fra disse teknologier til nedbringelse af det 
specifikke emissionsmål for en fabrikant 
kan være op til 10 g CO2/km.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forordning 443/2009.
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Ændringsforslag 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat i artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) 443/2009, og skal være
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Or. en

Begrundelse

I artikel 12, stk. 2, i forordningen om personbilers CO2-emissioner (443/2009) nævnes det, at 
Kommissionen senest i 2010 skal vedtage detaljerede bestemmelser om proceduren for 
godkendelse af sådanne innovative teknologier. Bestemmelserne om den 
godkendelsesprocedure, som i øjeblikket drøftes for personbiler, bør også gælde for lette 
erhvervskøretøjer. Der bør ikke skelnes mellem miljøinnovationer for personbiler og lette 
erhvervskøretøjer, og der bør heller ikke være forskel på godkendelsesprocedurerne. 
Dobbeltarbejde bør undgås.

Ændringsforslag 174
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
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Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat i artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) 443/2009, og skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Or. en

Begrundelse

I artikel 12, stk. 2, i forordningen om personbilers CO2-emissioner (443/2009) nævnes det, at 
Kommissionen senest i 2010 skal vedtage detaljerede bestemmelser om proceduren for 
godkendelse af sådanne innovative teknologier. Bestemmelserne om den 
godkendelsesprocedure, som i øjeblikket drøftes for personbiler, bør også gælde for lette 
erhvervskøretøjer. Der bør ikke skelnes mellem miljøinnovationer for personbiler og lette 
erhvervskøretøjer, og der bør heller ikke være forskel på godkendelsesprocedurerne. 
Dobbeltarbejde bør undgås.

Ændringsforslag 175
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat i artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) 443/2009, og skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Or. en
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Ændringsforslag 176
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2.
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat i artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) 443/2009, og skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Or. en

Ændringsforslag 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Reklamer

Reklamer for et køretøj omfattet af 
nærværende lovgivning med angivelse af 
tekniske, energimæssige eller prismæssige 
oplysninger skal forsyne slutbrugerne 
med de nødvendige oplysninger om 
køretøjets energimæssige ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at kunderne – navnlig SMV'erne – modtager oplysninger om den 
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energimæssige ydeevne vedrørende det lette erhvervskøretøj, som de sandsynligvis vil købe. 
Ordlyden er baseret på den tekst, som blev vedtaget i forbindelse med revisionen af 
energimærkningsdirektivet, med tilføjelse af tekniske specifikationer, som ofte anvendes i 
reklamer for lette erhvervskøretøjer.


