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Ändringsförslag 32
Fiona Hall

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 192.1,

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning eftersom förordningen lades fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft.

Ändringsförslag 33
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Utsläppen från den sektor som inte 
deltar i systemet för handel med 
utsläppsrätter måste också minskas med 
10 procent och de senaste resultaten från 
Europeiska miljöbyrån visar att utsläppen 
från transporter fortsätter att öka, vilket 
undergräver utsläppsminskningar från 
andra sektorer.

Or. en

Motivering

Europeiska miljöbyrån har just offentliggjort sin senaste rapport om transport- och 
miljörapporteringsmekanismen (TERM) i vilken det visas att utsläppen från transporter 
fortsätter att öka vilket är ett problem när det gäller att nå EU:s miljömål.
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Ändringsförslag 34
Francisco Sosa Wagner
Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Kommissionen har slutfört en 
översyn av strategin för hållbar utveckling 
som främst behandlar de mest akuta 
problemen i samband med hållbar 
utveckling, exempelvis transporter, 
klimatförändringar, folkhälsa och 
energisparande. Dessa problem hänger 
alla samman med varandra och kan 
hanteras genom 
energieffektivitetsåtgärder på 
transportområdet.

Or. en

Motivering

Det bör finnas någon hänvisning till Europeiska unionens övergripande mål – strategin för 
hållbar utveckling är ett viktigt strategidokument som ännu inte nämnts i skälen.

Ändringsförslag 35
Francisco Sosa Wagner
Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Ökningen av vägtrafiken och den 
ökning av faror och olägenheter som 
denna medför ställer samtliga 
medlemsstater inför allvarliga 
trafiksäkerhets- och miljöproblem.

Or. en



AM\817303SV.doc 5/90 PE441.217v02-00

SV

Motivering

I den nya rapporten om transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) från 
Europeiska miljöbyrån understryks att vägtrafiken fortsätter att leda till allvarliga 
miljöproblem i Europa. Man bör även betona vägtrafikens säkerhetsaspekter.

Ändringsförslag 36
Kathleen Van Brempt
Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Ökningen av vägtrafiken och den 
ökning av faror och olägenheter som 
denna medför ställer samtliga 
medlemsstater inför allvarliga 
trafiksäkerhets- och miljöproblem.

Or. en

Motivering

Den allmänna effekten av den ökande vägtrafiken bör beskrivas på ett bredare sätt. 
Vägtransporterna medför olika slags negativa effekter för samhället, inbegripet olyckor och 
andra hälsokostnader som orsakar av luftföroreningar och buller, men också 
klimatförändringarna som orsakas av växthusgasutsläpp från fordon samt naturligtvis 
trafikstockningar.

Ändringsförslag 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij
Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I de meddelandena föreslogs en 
samordnad strategi för att 
gemenskapsmålet på ett genomsnittligt 
utsläpp på 120 g CO2/km från nya 
personbilar som registreras i gemenskapen 
skulle kunna uppnås till 2012, genom att 
fokus läggs vid obligatoriska minskningar 

(5) I de meddelandena föreslogs en 
samordnad strategi för att 
gemenskapsmålet på ett genomsnittligt 
utsläpp på 120 g CO2/km från nya 
personbilar som registreras i gemenskapen 
skulle kunna uppnås till 2012, genom att 
fokus läggs vid obligatoriska minskningar 
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av koldioxidutsläppen för att uppnå målet 
på 130 g CO2/km i genomsnitt för nya bilar 
genom bättre motorteknik och vid en 
ytterligare minskning med 10 g CO2/km, 
eller motsvarande om det visar sig vara 
tekniskt nödvändigt, med hjälp av andra 
tekniska förbättringar, t.ex. förbättrad 
bränsleeffektivitet hos lätta nyttofordon.

av koldioxidutsläppen för att uppnå målet 
på 130 g CO2/km i genomsnitt för nya bilar 
genom bättre motorteknik och vid en 
ytterligare minskning med 10 g CO2/km, 
eller motsvarande om det visar sig vara 
tekniskt nödvändigt, med hjälp av andra 
tekniska förbättringar, t.ex. förbättrad 
bränsleeffektivitet, och man bör överväga 
att utöka installation av tekniska 
förbättringar till även andra typer av 
fordon, inklusive lätta och tunga
nyttofordon samt bussar.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska, vilket tydligt framgår av skäl 16 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän säkerhet hos motorfordon, bedöma om det är 
genomförbart att utöka den obligatoriska installationen av viss avancerad teknik till att även 
gälla andra kategorier av fordon, inklusive lätta och tunga nyttofordon samt bussar.

Ändringsförslag 38
Fiona Hall, Corinne Lepage
Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Reklam för fordon som omfattas av 
denna lagstiftning där tekniska 
specifikationer eller energi- eller 
prisrelaterad information ingår bör ge 
slutanvändare den information som 
behövs om fordonets energiprestanda.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att kunder, särskilt små och medelstora företag, får information om 
energiprestandan hos det lätta nyttofordon som de troligen ska köpa. Denna ordalydelse 
grundar sig på den text som överenskommits i samband med översynen av direktivet om 
energimärkning, med tillägg av tekniska specifikationer som ofta används i annonser för lätta 
nyttofordon.
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Ändringsförslag 39
Rebecca Harms
Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kostnaderna för forskning och 
utveckling och likaså 
produktionskostnaderna per enhet är 
mycket höga för de tidiga generationerna 
av teknik för mycket koldioxidsnåla 
fordon som är avsedda att introduceras på 
marknaden efter det att denna förordning 
har trätt i kraft. Därför syftar 
förordningen till att på interimistisk basis 
påskynda och främja introduktionen på 
gemenskapsmarknaden av extremt 
koldioxidsnåla fordon som just börjat 
saluföras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello
Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
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krav bör införas successivt mellan 2014
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

krav bör införas successivt mellan 2015
och 2018 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 4. Det behövs längre ledtider och 
infasningsperioder eftersom utvecklings- och produktionscyklerna för lätta nyttofordon är 
längre än de för personbilar.

Ändringsförslag 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański
Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015
och 2018 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Silvia-Adriana Ţicău
Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2014
och 2016 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

(13) Tillverkare bör ges utrymme att själva 
bestämma hur de ska uppnå målen i denna 
förordning och bör kunna få använda de 
genomsnittliga utsläppen för samtliga nya 
modeller i stället för att varje enskilt fordon 
ska uppfylla koldioxidmålen. Tillverkarna 
bör därför åläggas att se till att de 
genomsnittliga specifika utsläppen för de 
nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen och som de ansvarar för inte 
överskrider de genomsnittliga 
utsläppsmålen för sådana fordon. Detta 
krav bör införas successivt mellan 2015
och 2018 för att underlätta övergången. 
Detta överensstämmer med de givna 
ledtiderna och med längden på 
infasningsperioden enligt förordning (EG) 
nr 443/2009.

Or. en

Ändringsförslag 43
Paul Rübig
Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I och med gemenskapens strategi för 
minskade koldioxidutsläpp från 
personbilar och lätta nyttofordon 
fastställdes en samordnad strategi i syfte 
att uppnå gemenskapsmålet på 
120 g CO2/km till 2012, samtidigt som det 
också lades fram en mer långsiktig vision 
av ytterligare utsläppsminskningar. 
I förordning (EG) nr 443/2009 bekräftas 

utgår
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denna vision på längre sikt genom att det 
föreskrivs ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 95 g CO2/km från nya bilar. 
För att säkra överensstämmelse med den 
strategin och ge industrin större 
planeringssäkerhet bör det fastställas ett 
långsiktigt mål för specifika 
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon 
år 2020.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean
Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I och med gemenskapens strategi för 
minskade koldioxidutsläpp från 
personbilar och lätta nyttofordon 
fastställdes en samordnad strategi i syfte 
att uppnå gemenskapsmålet på 
120 g CO2/km till 2012, samtidigt som det 
också lades fram en mer långsiktig vision 
av ytterligare utsläppsminskningar. 
I förordning (EG) nr 443/2009 bekräftas 
denna vision på längre sikt genom att det 
föreskrivs ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 95 g CO2/km från nya bilar. 
För att säkra överensstämmelse med den 
strategin och ge industrin större 
planeringssäkerhet bör det fastställas ett 
långsiktigt mål för specifika 
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon 

utgår



AM\817303SV.doc 11/90 PE441.217v02-00

SV

år 2020.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 45
Paul Rübig
Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. 
För att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som 
fastställs i förordning (EG) nr 443/2009.
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20). Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiftsbeloppen bör 
anses vara intäkter i Europeiska unionens 
budget.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för industrin och hota dess 
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konkurrens- och livskraft. De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 
2015 uppgå till 480 euro/ton medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s 
system för handel med utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter 
inom detta system på 100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för 
miljöanpassad offentlig upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton 
(externa livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean
Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet.
För att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som 
fastställs i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiftsbeloppen bör 
anses vara intäkter i Europeiska unionens 
budget.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för industrin och hota dess 
konkurrens- och livskraft. De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 
2015 uppgå till 480 euro/ton medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s 
system för handel med utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter 
inom detta system på 100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för 
miljöanpassad offentlig upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton 
(externa livscykelkostnader för CO2).
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Ändringsförslag 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu
Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits för lätta nyttofordon och som tillämpas enligt 
direktivet om personbilar är fullständigt oproportionerliga och inte alls jämförbara med 
andra sektorer. De skulle vara till stor skada för industrin och hota dess konkurrens- och 
livskraft. De nuvarande avgifterna för extra utsläpp skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer visar att avgifterna inom EU:s 
utsläppshandelssystem skulle uppgå till 15 euro/ton, ytterligare böter inom detta system till 
100 euro/ton (om bestämmelserna inte följs) och enligt direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling till 30–40 euro/ton (externa livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 48
Silvia-Adriana Ţicău
Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 

(20) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
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gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2014. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i denna 
förordning bör betala en avgift för extra 
utsläpp för varje kalenderår från och med 
den 1 januari 2015. Avgiften bör anpassas 
som en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna underlåter att uppnå målet. För 
att säkra överensstämmelse bör 
avgiftsmekanismen likna den som fastställs 
i förordning (EG) nr 443/2009. 
Avgiftsbeloppen bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. en

Motivering

Detta uppskov är nödvändigt eftersom det tar längre tid att anpassa dessa typer av fordon till 
de framtida kraven. 

Ändringsförslag 49
Fiona Hall
Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att garantera att värdena på 
CO2-utsläpp och bränsleeffektivitet hos de 
etappvis färdigbyggda fordonen är 
representativa och att de verkliga 
CO2-utsläppen inte underskattas bör 
kommissionen lägga fram en specifik 
beräkningsmetod för att bestämma 
utsläppen för varje fordonstyp.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 50
Kathleen Van Brempt
Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De hastighetsbegränsande 
anordningarnas gynnsamma effekter på 
miljöskydd och energiförbrukning, 
minskat motor- och däckslitage, minskade 
bullerstörningar samt ökad trafiksäkerhet 
kommer att förstärkas om sådana 
anordningar används allmänt.

Or. en

Motivering

Hög hastighet är en viktig bidragande faktor för trafikolyckor med dödlig utgång i hela 
Europa. Rusningen efter högre hastigheter inom vägtransporterna har inte bara lett till ökad 
efterfrågan, utan också högre bränsleförbrukning och ökade CO2-utsläpp, mer buller och 
ökat tryck på säkerheten. Hastighetsbegränsande anordningar skulle därför vara till nytta 
både ur miljösynpunkt och ekonomisk synpunkt och ur säkerhetssynpunkt.

Ändringsförslag 51
Fiona Hall
Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De hastighetsbegränsande 
anordningarnas gynnsamma effekter på 
miljöskydd och energiförbrukning, motor-
och däckslitage samt trafiksäkerhet 
kommer att förstärkas om sådana 
anordningar används allmänt.

Or. en
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Motivering

Hög hastighet är den enskilda faktor som bidrar mest till trafikolyckor med dödlig utgång i 
hela Europa. Rusningen efter högre hastigheter inom vägtransporterna har inte bara lett till 
ökad efterfrågan, utan också högre bränsleförbrukning och ökade CO2-utsläpp och ökat tryck 
på säkerheten. Hastighetsbegränsande anordningar skulle därför vara till nytta både ur 
miljösynpunkt och ur säkerhetssynpunkt.

Ändringsförslag 52
Judith A. Merkies
Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De hastighetsbegränsande 
anordningarnas gynnsamma effekter för 
miljöskyddet och energiförbrukningen, 
för motor- och däckslitaget samt för 
trafiksäkerheten kommer att bidra till att 
målen i denna förordning uppnås.

Or. en

Motivering

Smarta hastighetsbegränsande anordningar medför såväl direkta som indirekta effekter på 
bränsleförbrukningen. En direkt effekt är att det behövs mindre bränsle vid långsammare 
körning. En indirekt effekt är att det med ett tak för maxhastigheten blir möjligt med en 
noggrann optimering av framdrivningen för just denna hastighet, vilket ytterligare kan 
minska utsläppen. CO2-utsläppen ökar kraftigt i dynamiska trafiksituationer (stadstrafik vid 
rusningstider) och när hastigheten överskrider 120 km/h. Den maximala CO2-minskningen 
som kan uppnås med hjälp av smarta hastighetsbegränsande anordningar uppskattas till 
cirka 15 procent.

Ändringsförslag 53
Paul Rübig
Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i utgår
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hög grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta 
nyttofordon kan det dessutom hända att 
en eventuell konkurrensfaktor i fråga om 
topphastighet kan resultera i 
överdimensionerade framdrivningssystem 
och därmed ineffektivitet vid 
långsammare driftförhållanden. Man bör 
därför undersöka om det är genomförbart 
att utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

Or. en

Motivering

Ingen ytterligare CO2-minskning kan uppnås genom obligatorisk montering av 
hastighetsbegränsande anordningar. Lätta nyttofordon testas genom att köras genom den 
cykel kommissionens arbetsgrupp för utsläpp från motorer utarbetat, upp till en högsta 
hastighet på 120 km/h, vilket är den högsta tillåtna hastigheten i flertalet EU-länder. Lätta 
nyttofordon uppfyller en transportuppgift främst på stadsvägar och landsbygdsvägar, där de 
flesta olyckorna händer. Dessa områden omfattas av hastighetsbegränsningar.

Ändringsförslag 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello
Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i 
hög grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta 
nyttofordon kan det dessutom hända att 
en eventuell konkurrensfaktor i fråga om 
topphastighet kan resultera i 
överdimensionerade framdrivningssystem 
och därmed ineffektivitet vid 

utgår
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långsammare driftförhållanden. Man bör 
därför undersöka om det är genomförbart 
att utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

Or. en

Motivering

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 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Ändringsförslag 55
Rebecca Harms
Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför 
undersöka om det är genomförbart att

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför utvidga 
tillämpningsområdet för rådets direktiv 
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utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

92/6/EEG om montering och användning 
av hastighetsbegränsande anordningar i 
vissa kategorier av motorfordon inom 
gemenskapen för att inkludera de lätta 
nyttofordon som omfattas av den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Kathleen Van Brempt
Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför 
undersöka om det är genomförbart att
utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför utvidga 
tillämpningsområdet för rådets direktiv 
92/6/EEG om montering och användning 
av hastighetsbegränsande anordningar i 
vissa kategorier av motorfordon inom 
gemenskapen, med syftet att inkludera de 
lätta nyttofordon som omfattas av den här 
förordningen.

Or. en

Motivering

Till skillnad från tunga nyttofordon är lätta nyttofordon i dagsläget inte utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar. Hastighetsbegränsande anordningar bidrar på ett 
mycket kostnadseffektivt sätt till att minska bränsleförbrukningen, koldioxidutsläppen och 
bullerstörningarna samt till att förbättra trafiksäkerheten. Tillämpningsområdet för direktiv 
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92/6/EEG, ändrat genom direktiv 2002/85/EG, måste utökas till att även omfatta lätta fordon 
i enlighet med de bestämmelser som anges i detta direktiv.

Ändringsförslag 57
Matthias Groote
Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför 
undersöka om det är genomförbart att
utvidga tillämpningsområdet för rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och 
användning av hastighetsbegränsande 
anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, med 
syftet att inkludera de lätta nyttofordon 
som omfattas av den här förordningen.

(24) Vägfordonens hastighet påverkar i hög 
grad deras bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Finns det ingen 
hastighetsbegränsning för lätta nyttofordon 
kan det dessutom hända att en eventuell 
konkurrensfaktor i fråga om topphastighet 
kan resultera i överdimensionerade 
framdrivningssystem och därmed 
ineffektivitet vid långsammare 
driftförhållanden. Man bör därför utvidga 
tillämpningsområdet för rådets direktiv 
92/6/EEG om montering och användning 
av hastighetsbegränsande anordningar i 
vissa kategorier av motorfordon inom 
gemenskapen, med syftet att inkludera de 
lätta nyttofordon som omfattas av den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Rebecca Harms
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km,

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 165 g CO2/km, 
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vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder.

Or. en

Motivering

För att komma närmare potentialen av de negativa kostnaderna bör målet för 2014 för 
minskningar av CO2-utsläppen fastställas till 165 g CO2/km.

Ändringsförslag 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 160 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

Or. en

Motivering

För att hjälpa små företag och spara bränslekostnader för konsumenterna och fordonsägarna 
bör målet för denna förordning fastställas till 160 g CO2/km till 2016. Förordningen om 
koldioxidutsläpp från personbilar visar att förbättrad bränsleekonomi har uppnåtts mycket 
snabbare än man trodde från början. Nivån 160 g CO2/km bör därför gå att uppnå till 2016. 
Det skulle också bidra till att harmonisera tidsramarna mellan denna förordning och 
förordningen om koldioxidutsläpp från personbilar.
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Ändringsförslag 60
Francisco Sosa Wagner
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 160 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 61
Judith A. Merkies
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 160 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 



AM\817303SV.doc 23/90 PE441.217v02-00

SV

tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 62
Britta Thomsen
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 175 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

1. Genom denna förordning fastställs krav i 
fråga om koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon. I denna förordning fastställs 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya lätta nyttofordon till 160 g CO2/km, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder, samt genom 
innovativ teknik.

Or. da

Ändringsförslag 63
Jean-Pierre Audy
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i gemenskapen.

2. Från och med år 2020 ska ett ytterligare
mål fastställas i enlighet med de villkor 
som anges i artikel 12 för nya lätta 
nyttofordon som registreras i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs 
i denna förordning ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen på 
135 g CO2/km från nya lätta nyttofordon 
som registreras i gemenskapen.

2. I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på
160g CO2/km från nya lätta nyttofordon,
med början 2020, i enlighet med 
artikel 12.4.

I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
145g CO2/km från nya lätta nyttofordon, 
med början 2025, i enlighet med 
artikel 12.5.

Or. en

Motivering

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

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).
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Ändringsförslag 65
Marian-Jean Marinescu
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs 
i denna förordning ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen på 
135 g CO2/km från nya lätta nyttofordon 
som registreras i gemenskapen.

2. I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på
160g CO2/km från nya lätta nyttofordon,
med början 2020, i enlighet med 
artikel 12.4.

I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
145g CO2/km från nya lätta nyttofordon, 
med början 2025, i enlighet med 
artikel 12.5.

Or. en

Ändringsförslag 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs 
i denna förordning ett mål för de 
genomsnittliga utsläppen på 
135 g CO2/km från nya lätta nyttofordon 
som registreras i gemenskapen.

2. I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på
160g CO2/km från nya lätta nyttofordon,
med början 2020, i enlighet med 
artikel 12.4.

I denna förordning föreskrivs ett mål på 
ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
145g CO2/km från nya lätta nyttofordon, 
med början 2025, i enlighet med 
artikel 12.5.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Rebecca Harms
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 fastställs i denna 
förordning de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen för nya lätta 
nyttofordon som registreras i gemenskapen 
till 125 g CO2/km, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och 
mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
tillämpningsåtgärder.

Or. en

Motivering

Ett mål till 2020 på 125 g/km är tekniskt och ekonomiskt genomförbart och skulle ge 
konsumenterna nettobränslebesparingar.

Ändringsförslag 68
Werner Langen
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 150 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen, under förutsättning att 
kommissionen inom ramen för översynen 
enligt artikel 12.4 har bekräftat att detta 
mål är genomförbart.

Or. de
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Motivering

På grund av de längre produktcyklerna för lätta nyttofordon verkar målet på 135 g CO2/km 
till 2020 inte gå att uppnå. Innan det slutgiltigt fastställs ska det korrigerade målet på 
150 g CO2/km granskas med avseende på hur genomförbart det är enligt de bestämmelser 
som anges i artikel 12.4.

Ändringsförslag 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2025 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 145 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i gemenskapen

Or. en

Motivering

Det är viktigt med ett långsiktigt mål för att driva fram miljöförbättringar och för att ge 
branschen planeringssäkerhet. Det föreslagna långsiktiga målet på 135g/km till 2020 är dock 
helt orealistiskt inom den förutsedda tidsramen, och det skulle kräva årliga 
koldioxidminskningar som är betydligt högre än de för personbilar, trots att kostnaderna för 
att minska koldioxidutsläppen är högre för lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 70
Silvia-Adriana Ţicău
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2023 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 140 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en
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Motivering

Målet bör vara konkret och realistiskt, och tidsfristerna bör vara tillräckligt långa för att 
branschen ska ha möjlighet att anpassa sina produktionslinjer i god tid.

Ändringsförslag 71
Vicky Ford
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 150g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen, under förutsättning att 
kommissionen inom ramen för översynen 
enligt artikel 12.4 har bekräftat att detta 
mål är genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 125 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

För att stödja de små och medelstora företagen behövs ett mål på 125 g/km till 2020. Detta 
skulle leda till förbättrad bränsleekonomi för fordonsanvändarna och till bränslebesparingar 
värda cirka 2 100 euro även om man antar en relativt hög prisökning: enligt 



AM\817303SV.doc 29/90 PE441.217v02-00

SV

konsekvensbedömningen kommer detta att leda till nettofördelar för konsumenterna, och inte 
ha några negativa effekter för sysselsättningen och inte heller leda till någon betydande 
minskning av fordonsförsäljningen.

Ändringsförslag 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 125 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 74
Britta Thomsen
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 130 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. da
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Ändringsförslag 75
Francisco Sosa Wagner
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 130 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 76
Lena Kolarska-Bobińska
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 160 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Med tanke på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs är det orealistiskt att 
nå målet på 135 g CO2/km inom den föreslagna tidsramen. 160 g CO2/km är ett ambitiöst, 
men uppnåeligt mål.
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Ändringsförslag 77
Amalia Sartori
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 160 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 78
Paul Rübig
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 160 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Med tanke på de längre utvecklings- och produktionscykler som krävs är det orealistiskt att 
nå målet på 135 g CO2/km inom den föreslagna tidsramen. 160 g CO2/km är ett ambitiöst, 
men uppnåeligt mål.
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Ändringsförslag 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med år 2020 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

2. Från och med år 2025 föreskrivs i denna 
förordning ett mål för de genomsnittliga 
utsläppen på 135 g CO2/km från nya lätta 
nyttofordon som registreras i 
gemenskapen.

Or. it

Motivering

Gränsen på 135 g CO2/km är ett ambitiöst långsiktigt mål som för närvarande är svårt att nå. 
Det behövs mer tid för att branschen ska ha möjlighet att nå detta mål.

När man fastställer mål bör man hålla i minnet att produktionscyklerna för lätta nyttofordon 
är längre än för personbilar och att utrymmet för att förbättra utsläppsprestandan för lätta 
nyttofordon är mycket mindre.

Ändringsförslag 80
Vicky Ford
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Miljönyttan av hastighetsbegränsande 
anordningar och andra innovativa 
åtgärder ska beaktas vid beräkningen av 
utsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Som ett led i gemenskapens samlade 
åtgärder ska denna förordning 
kompletteras med åtgärder som ska ge en 
minskning motsvarande ytterligare 
10 g CO2/km.

Or. en

Motivering

Detta förslag är en fortsättning på den lagstiftningsprocess som kommissionen inledde 2007 
för att ta itu med vägfordons inverkan på klimatet.

Bestämmelserna bör därför vara förenliga med den rättsliga ram för genomförande av de 
utsläppsmål för nya personbilar som fastställs i förordning (EG) nr 443/2009, vilket tydligt 
framgår av skäl 6 och artikel 11 i detta förslag till förordning.

Ändringsförslag 82
Fiona Hall, Corinne Lepage
Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG med en referensvikt på högst 
2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade ”lätta nyttofordon”) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade ”nya lätta 
nyttofordon”).

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategorierna M2, N1 och N2
enligt definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade ”lätta nyttofordon”) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade ”nya lätta 
nyttofordon”).

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 83
Rebecca Harms
Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade ”lätta nyttofordon”) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade ”nya lätta 
nyttofordon”).

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategorierna M2, N1 och N2
enligt definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG med en referensvikt 
på högst 2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(nedan kallade ”lätta nyttofordon”) som 
registreras för första gången i gemenskapen 
och som inte registrerats tidigare utanför 
gemenskapen (nedan kallade ”nya lätta 
nyttofordon”).

Or. en

Motivering

Fordon i kategorierna M2 och N2 måste ingå i förordningens tillämpningsområde för att 
förhindra luckor i lagen och incitament för att omvandla fordon eller marknader från fordon i 
kategori N1 till dessa kategorier.

Ändringsförslag 84
Jean-Pierre Audy
Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning ska inte omfatta 
fordon avsedda att exporteras utanför 
unionens inre marknad.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Vicky Ford
Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse,

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse 
för det färdigbyggda eller etappvis 
färdigbyggda fordonet;
hastighetsbegränsande anordningar och 
andra innovativa åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen ska beaktas vid 
beräkningen av utsläppen,

Or. en

Ändringsförslag 86
Matthias Groote
Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse,

(f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp från 
lätta nyttofordon uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidviktutsläpp (blandad 
körning) i intyget om överensstämmelse 
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för det färdigbyggda eller etappvis 
färdigbyggda fordonet, 

Or. de

Motivering

Kommissionen har redan i ett arbetsdokument angett att den metod som nämns i förslaget till 
förordning är olämplig för att bestämma de specifika CO2-utsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon. Om fordon ska genomgå ytterligare etapper för att byggas färdigt har 
tillverkaren av grundfordonet ingen som helst möjlighet att påverka CO2-utsläppen från dessa 
etappvis färdigbyggda fordon.

Ändringsförslag 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean
Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Or. en

Motivering

Definitionen läggs till för att säkra överensstämmelse med del B punkterna 5 och 6 i bilaga II.

Ändringsförslag 88
Paul Rübig
Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
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direktiv 2007/46/EG.

Or. en

Motivering

Definitionen läggs till för att säkra överensstämmelse med del B punkterna 5 och 6 i bilaga II.

Ändringsförslag 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Or. en

Motivering

För att säkra överensstämmelse med del B punkterna 5 och 6 i bilaga II.

Ändringsförslag 90
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen, enligt uppgift i intyget om 
överensstämmelse och definitionen i 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga I till 
direktiv 2007/46/EG.

Or. en
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Motivering

För att säkra överensstämmelse med del B stycke 5 i bilaga II.

Ändringsförslag 91
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(gb) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en

Motivering

Färdigbyggda fordon omfattas av detta lagstiftningsförslag och måste därför definieras.

Ändringsförslag 94
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en

Motivering

Färdigbyggda fordon omfattas av detta lagstiftningsförslag och måste därför definieras.

Ändringsförslag 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) färdigbyggt fordon: ett fordon som 
inte måste byggas färdigt för att uppfylla 
de relevanta tekniska kraven i 
direktiv 2007/46/EG. 

Or. en
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Motivering

Färdigbyggda fordon omfattas av detta lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
färdigbyggda lätta nyttofordon ansvara för 
att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

– 65 % år 2015.
– 75 % år 2014. – 75 % år 2016.

– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.
– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

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.
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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.

Ändringsförslag 97
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
färdigbyggda lätta nyttofordon ansvara för 
att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

– 65 % år 2015.
– 75 % år 2014. – 75 % år 2016.

– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.
– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
färdigbyggda lätta nyttofordon ansvara för 
att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

– 65 % år 2015.
– 75 % år 2014. – 75 % år 2016.
– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 



AM\817303SV.doc 43/90 PE441.217v02-00

SV

tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 99
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
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kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

kalenderår ska samtliga tillverkare av 
färdigbyggda lätta nyttofordon ansvara för 
att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

– 65 % år 2015.
– 75 % år 2014. – 75 % år 2016.
– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
färdigbyggda lätta nyttofordon ansvara för 
att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.
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För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

– 65 % år 2015.
– 75 % år 2014. – 75 % år 2016.
– 80 % år 2015. – 80 % år 2017.

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
färdigbyggda lätta nyttofordon ansvara för 
att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

För att fastställa varje tillverkares specifika 
utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon under 
det berörda året beaktas:

– 75 % år 2014. – 75 % år 2015.

– 80 % år 2015. – 80 % år 2016.
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– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Från och med den 1 januari 2016 ska 
även etappvis färdigbyggda fordon 
inkluderas vid fastställandet av varje 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

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 
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.
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Ändringsförslag 102
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2014 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2015 och för varje efterföljande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av lätta 
nyttofordon ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger de 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I, eller i enlighet med 
ett undantag som medgetts en tillverkare 
enligt artikel 10.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge bilindustrin tid till att anpassa sin produktion till de nya 
kraven.

Ändringsförslag 103
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fastställa varje tillverkares 
specifika utsläpp av koldioxid ska följande 
procentandelar av varje tillverkares 
registrering av nya lätta nyttofordon 
under det berörda året beaktas:

För att bedöma varje tillverkares resultat i 
enlighet med artikel 7 för åren 2012 och 
2013 ska ett icke bindande mål på ett 
genomsnittligt koldioxidutsläpp på 
175 g CO2/km från nya lätta nyttofordon 
tillämpas.

– 75 % år 2014.
– 80 % år 2015.
100 % från och med 2016.

Or. en
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Motivering

En tveksam metod vilseleder medborgaren och överensstämmer inte med bättre lagstiftning.

Ändringsförslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2014. – 50 % år 2015.

Or. en

Motivering

Infasningsprocessen bör vara tillräckligt detaljerad för att den berörda branschen ska ges 
tydliga framtidsutsikter.

Ändringsförslag 105
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % år 2015. – 60 % år 2016.

Or. en

Motivering

Infasningsprocessen bör vara tillräckligt detaljerad för att den berörda branschen ska ges 
tydliga framtidsutsikter.
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Ändringsförslag 106
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 2 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 75 % år 2017,

Or. en

Motivering

Infasningsprocessen bör vara tillräckligt detaljerad för att den berörda branschen ska ges 
tydliga framtidsutsikter.

Ändringsförslag 107
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 100 % från och med 2016. – 100 % från och med 2018.

Or. en

Motivering

Infasningsprocessen bör vara tillräckligt detaljerad för att den berörda branschen ska ges 
tydliga framtidsutsikter.

Ändringsförslag 108
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller etappvis färdigbyggda 
fordon behöver tillverkaren endast ange 
grundfordonens specifika utsläpp av CO2
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och efterleva dem i enlighet med 
första stycket.

Or. de

Motivering

Kommissionen har redan i ett arbetsdokument angett att den metod som nämns i förslaget till 
förordning är olämplig för att bestämma de specifika CO2-utsläppen från etappvis 
färdigbyggda fordon. Om fordon ska genomgå ytterligare etapper för att byggas färdigt har 
tillverkaren av grundfordonet ingen som helst möjlighet att påverka CO2-utsläppen från dessa 
etappvis färdigbyggda fordon.

Ändringsförslag 109
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 
g CO2/km räknas som

utgår

– 2,5 lätta nyttofordon 2014,
– 1,5 lätta nyttofordon 2015, 
– 1 lätt nyttofordon från och med 2016.

Or. en

Ändringsförslag 110
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Superkrediter Superkrediter och ekonomiska incitament

Or. en
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Motivering

Direktivets räckvidd måste utökas för att främja en förnyelse av fordonsparken av lätta 
nyttofordon.

Ändringsförslag 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 % av 
dess fordonsspecifika koldioxidmål 
i enlighet med bilaga I räknas som

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, – 2 lätta nyttofordon från och med 2015 
till 2025. 

– 1,5 lätta nyttofordon 2015, 
– 1 lätt nyttofordon från och med 2016.

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020–25 timeframe, requires an extension of the period of 
super credits.

Ändringsförslag 112
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 % av 
dess fordonsspecifika koldioxidmål 
i enlighet med bilaga I räknas som

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, – 2 lätta nyttofordon från och med 2015 
till 2025.

– 1,5 lätta nyttofordon 2015, 

1 lätt nyttofordon från och med 2016.

Or. en

Ändringsförslag 113
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 % av 
dess fordonsspecifika koldioxidmål 
i enlighet med bilaga I räknas som

– 2,5 lätta nyttofordon 2014, – 2 lätta nyttofordon från och med 2015 
till 2025.

– 1,5 lätta nyttofordon 2015, 
1 lätt nyttofordon från och med 2016.

Or. en

Motivering

Superkrediter som grundar sig på ett relativt system ger bättre incitament för en bredare 
tillämpning av banbrytande teknik för utsläppsminskning av koldioxid. Tillverkarna 
investerar stora summor i utveckling och spridning av ny banbrytande teknik utan att veta om 
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de kommer att lyckas. Tillverkarnas mycket riskfyllda och osäkra investeringar och det faktum 
att dessa tekniker inte kommer att ge något större bidrag i tidsperspektivet 2020–2025 gör att 
perioden med superkrediter måste förlängas.

Ändringsförslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 g 
CO2/km räknas som

1. Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som

– 3,5 lätta nyttofordon 2015, 
– 2,5 lätta nyttofordon 2014, – 2,5 lätta nyttofordon 2016,
– 1,5 lätta nyttofordon 2015, – 2 lätta nyttofordon 2017,
– 1 lätt nyttofordon från och med 2016. – 1,5 lätt nyttofordon 2018.

Or. en

Ändringsförslag 115
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får besluta om 
ekonomiska incitament för 
serietillverkade fordon som uppfyller 
kraven i denna förordning och i dess 
genomförandebestämmelser.
Incitamenten ska gälla för alla nya 
fordon som saluförs i en medlemsstat och 
som åtminstone uppfyller de utsläppsmål 
som fastställs i bilaga I före de datum som 
fastställs i bilaga I, och de ska upphöra på 
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dessa datum.

Or. en

Motivering

I syfte att förnya fordonsparken får medlemsstaterna besluta om ekonomiska incitament för 
serietillverkade fordon som uppfyller kraven i denna förordning och i dess 
genomförandebestämmelser. Incitamenten ska gälla för alla nya fordon som saluförs i en 
medlemsstat och som åtminstone uppfyller de utsläppsmål som fastställs i bilaga I före de 
datum som fastställs i bilaga I, och de ska upphöra på dessa datum.

Ändringsförslag 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika utsläpp 
som överstiger 15 % av dess specifika 
utsläppsmål som bestämts i enlighet med 
bilaga I räknas som

– 1,5 lätt nyttofordon 2014, 
– 2 lätta nyttofordon 2015, 
– 2,5 lätta nyttofordon från och med 2016. 

Or. en

Motivering

Om lagstiftningen ger incitament till lätta nyttofordon med mycket låga utsläpp bör den också 
avskräcka från lätta nyttofordon med mycket höga utsläpp. Enligt en brittisk undersökning 
skulle utsläppen minska med 17 procent om samtliga köpare av skåpbilar valde det 
effektivaste fordonet.

Ändringsförslag 117
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
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Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna får bevilja 
ekonomiska incitament till ombyggnad av 
fordon i bruk och till skrotning av fordon 
som inte uppfyller kraven i förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 118
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. De ekonomiska incitament som avses i 
punkterna 1 och 2 ska för varje 
fordonstyp vara lägre än de merkostnader 
som uppstår för de tekniska anordningar 
som krävs för att säkerställa 
överensstämmelse med de utsläppsgränser 
som anges i bilaga I, inklusive 
kostnaderna för installationen i fordonet.

Or. en

Ändringsförslag 119
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Kommissionen ska i god tid 
underrättas om planer på att införa eller 
ändra de ekonomiska incitament som 
avses i punkterna 1 och 2.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordningar

För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
är inställda på en högsta hastighet på 
110 km/h. Detta ska inte räknas som en 
miljöinnovation.

Or. en

Motivering

Hastighetsbegränsande anordningar bidrar på ett mycket kostnadseffektivt sätt till att minska 
de lätta nyttofordonens bränsleförbrukning. Detta är orsaken till att de redan används av 
vissa företag, exempelvis British Gas, TNT och Royal Mail. En hastighetsbegränsande 
anordning som är inställd för en högsta hastighet på 110 km/h eller 70 mph skulle göra det 
möjligt för tillverkarna att uppfylla minskningsmålen i denna förordning till en mycket lägre 
kostnad och skulle spara de små och medelstora företagen pengar.

Ändringsförslag 121
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 



AM\817303SV.doc 57/90 PE441.217v02-00

SV

lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar. 
Medlemsstaterna ska avgöra vilken 
högsta hastighet dessa anordningar ska 
ställas in på.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 122
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av
lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
är inställda på en högsta hastighet på 
100 km/h.

Or. en

Ändringsförslag 123
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
är inställda på en högsta hastighet på 
100 km/h.

Or. en

Motivering

Smarta hastighetsbegränsande anordningar medför såväl direkta som indirekta effekter på 
bränsleförbrukningen. En direkt effekt är att det behövs mindre bränsle vid långsammare 
körning. En indirekt effekt är att det med ett tak för maxhastigheten blir möjligt med en 
noggrann optimering av framdrivningen för just denna hastighet, vilket ytterligare kan 
minska utsläppen. CO2-utsläppen ökar kraftigt i dynamiska trafiksituationer (stadstrafik vid 
rusningstider) och när hastigheten överskrider 120 km/h. Den maximala CO2-minskningen 
som kan uppnås med hjälp av smarta hastighetsbegränsande anordningar uppskattas till 
cirka 15 procent.

Ändringsförslag 124
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2014 och varje kommande 
kalenderår ska samtliga tillverkare av 
lätta nyttofordon se till att deras lätta 
nyttofordon är utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
är inställda på en högsta hastighet på 
100 km/h.

Or. en
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Motivering

I den nya rapporten om transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) från 
Europeiska miljöbyrån understryks att vägtrafiken fortsätter att leda till allvarliga 
miljöproblem i Europa. Hastighetsbegränsade anordningar används redan med framgång i 
lastbilar för att minska säkerhetsproblem i samband med lastbilar och de skulle också vara en 
kostnadseffektiv åtgärd för att få ner koldioxidutsläppen från skåpbilarna.

Ändringsförslag 125
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordningar

Från och med den 1 januari 2014 ska 
tillverkare av lätta nyttofordon ansvara 
för att samtliga nya lätta nyttofordon är 
utrustade med en hastighetsbegränsande 
anordning i enlighet med artikel 2, som 
begränsar dessa fordons hastighet till 
högst 120 km/h.

Or. de

Motivering

Hastighetsbegränsande anordningar har redan införts för alla andra kategorier av 
nyttofordon. En sådan utgör inget tekniskt problem och det uppkommer inte heller några 
nämnvärda kostnader på grund av installationen. Det skapas ett incitament för tillverkarna 
att installera mindre och effektivare motorer som släpper ut mindre CO2.

Ändringsförslag 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 1. För det kalenderår som börjar den 
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1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat. 
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

1 januari 2013 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat. 
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 127
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat. 

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat. 
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Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Or. en

Motivering

Övervakningen bör överensstämma med genomförandet av förordningen för att undvika att 
marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Eftersom etappvis färdigbyggda fordon kommer att omfattas av direktiv 2007/46EG först i 
april 2013 kommer det inte att vara möjligt att övervaka etappvis färdigbyggda fordon på ett 
tillfredsställande sätt före detta datum. Ett pilotprojekt bör omfatta övervakning av etappvis 
färdigbyggda fordon och omfatta samma ledtid som för andra fordonskategorier (exempelvis 
M1).

Ändringsförslag 128
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2012 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat. 
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

1. För det kalenderår som börjar den 
1 januari 2013 och varje efterföljande 
kalenderår ska varje medlemsstat för varje 
nytt lätt nyttofordon som registreras på 
dess territorium registrera information i 
enlighet med del A i bilaga II. 
Informationen ska göras tillgänglig för 
tillverkarna och deras utsedda importörer 
eller representanter i varje medlemsstat. 
Medlemsstaterna ska göra allt för att se till 
att rapporteringsorganen fungerar på ett 
öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2014, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 130
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2014, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. en
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Ändringsförslag 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2014, ska varje medlemsstat 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 132
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2013, ska varje medlemsstat 

2. Senast den 28 februari varje år, med 
början 2014, ska varje medlemsstat 
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fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

Övervakningen bör överensstämma med genomförandet av förordningen för att undvika att 
marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras.

Eftersom etappvis färdigbyggda fordon kommer att omfattas av direktiv 2007/46EG först i 
april 2013 kommer det inte att vara möjligt att övervaka etappvis färdigbyggda fordon på ett 
tillfredsställande sätt före detta datum. Ett pilotprojekt bör omfatta övervakning av etappvis 
färdigbyggda fordon och omfatta samma ledtid som för andra fordonskategorier (exempelvis 
M1).

Ändringsförslag 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2014 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med genomförandet av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras. 
Erfarenheter från förordningen om personbilar visar på svårigheterna med övervakning. 
Längre ledtid för att inrätta ett tillförlitligt system för övervakning behövs, särskilt som det 
idag inte finns fullständiga uppgifter om N1 tillgängliga på EU-27-nivå, vilket gör 
utgångspunkten svårare än för personbilar.
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Ändringsförslag 134
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2014 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Ändringsförslag 135
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2014 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med genomförandet av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras. 
Erfarenheter från förordningen om personbilar visar på svårigheterna med övervakning. 
Längre ledtid för att inrätta ett tillförlitligt system för övervakning behövs, särskilt som det 
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idag inte finns fullständiga uppgifter om N1 tillgängliga på EU-27-nivå, vilket gör 
utgångspunkten svårare än för personbilar.

Ändringsförslag 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2013 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
denna artikel, och denna förteckning ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Senast den 
30 juni 2014 och för varje år därefter ska 
kommissionen för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull. Övervakningen bör överensstämma med genomförandet av 
förordningen för att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras. 
Erfarenheter från förordningen om personbilar visar på svårigheterna med övervakning. 
Längre ledtid för att inrätta ett tillförlitligt system för övervakning behövs, särskilt som det 
idag inte finns fullständiga uppgifter om N1 tillgängliga på EU-27-nivå, vilket gör 
utgångspunkten svårare än för bilar.

Ändringsförslag 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 

7. För kalenderåren 2013 och 2014 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
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tillverkaren om detta. tillverkaren om detta.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 138
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2013 och 2014 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Or. en

Ändringsförslag 139
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2013 och 2014 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kalenderåren 2012 och 2013 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

7. För kalenderåren 2013 och 2014 ska 
kommissionen, om den på grundval av 
beräkningarna enligt punkt 5 anser att 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp överskrider dennes 
specifika utsläppsmål, underrätta 
tillverkaren om detta.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en
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Motivering

Typgodkännandet för hela fordon (direktiv 2007/46/EG) kommer att tillämpas på alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon från och med maj 2013. Från och med januari 2014 ska 
därför övervakningen utvidgas till att även omfatta etappvis färdigbyggda fordon. 2014 
kommer att vara det första hela kalenderåret för övervakning och insamling av uppgifter om 
etappvis färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt enligt det nya förfarandet.

Ändringsförslag 142
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en

Ändringsförslag 143
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en

Motivering

Typgodkännandet för hela fordon (direktiv 2007/46/EG) kommer att tillämpas på alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon från och med maj 2013. Från och med januari 2014 ska 
därför övervakningen utvidgas till att även omfatta etappvis färdigbyggda fordon. 2014 
kommer att vara det första hela kalenderåret för övervakning och insamling av uppgifter om 
etappvis färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt enligt det nya förfarandet.
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Ändringsförslag 144
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en

Motivering

Typgodkännandet för hela fordon (direktiv 2007/46/EG) kommer att tillämpas på alla typer 
av etappvis färdigbyggda fordon från och med maj 2013. Från och med januari 2014 ska 
därför övervakningen utvidgas till att även omfatta etappvis färdigbyggda fordon. 2014 
kommer att vara det första hela kalenderåret för övervakning och insamling av uppgifter om 
etappvis färdigbyggda fordons koldioxidutsläpp och vikt enligt det nya förfarandet.

Ändringsförslag 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Från och med den 1 januari 2014 
ska övervakningen utvidgas till att även 
omfatta etappvis färdigbyggda fordon.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För perioden 1 januari 2014 och varje 1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
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kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Avgifterna för extra utsläpp ska motsvara 
de avgifter som betalas inom andra 
sektorer enligt EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter inom detta system på 
100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa 
livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 147
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Avgifterna för extra utsläpp ska motsvara 
de avgifter som betalas inom andra 
sektorer enligt EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.
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Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter inom detta system på 
100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa 
livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

Ändringsförslag 149
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2014 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

1. För perioden 1 januari 2015 och varje 
kalenderår därefter ska kommissionen 
utfärda avgifter för extra utsläpp för 
tillverkaren eller i förekommande fall den 
poolansvarige om en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider de specifika utsläppsmålen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge bilindustrin tid till att anpassa sin produktion till de nya 
kraven.

Ändringsförslag 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgifterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas enligt följande formel: 

utgår

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018
i) För extra utsläpp på mer än 
3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
ii) För extra utsläpp på mer än 2 g 
CO2/km men inte mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
iii) För extra utsläpp på mer än 
1 g CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.
iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:
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Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.
Fr.o.m. 2019:
(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.
I denna artikel avses med
extra utsläpp: antalet (ett positivt tal) 
gram per kilometer med vilket en 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp – med beaktande av 
eventuella koldioxidutsläppsminskningar 
genom innovativ teknik som godkänts i 
enlighet med artikel 10 – överskrider 
dennes specifika utsläppsmål under det 
kalenderår eller den del av kalenderåret 
som skyldigheten enligt artikel 4 gäller, 
avrundat till närmaste tre decimaler, och
antalet nya lätta nyttofordon: det antal 
nya lätta nyttofordon som tillverkaren har 
tillverkat och som har registrerats under 
den aktuella perioden enligt 
infasningskriterierna i artikel 4.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter inom detta system på 
100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa 
livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 151
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgifterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas enligt följande formel: 

utgår

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018
i) För extra utsläpp på mer än 3 g 
CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
ii) För extra utsläpp på mer än 2 g 
CO2/km men inte mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
iii) För extra utsläpp på mer än 1 g 
CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.
iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:
Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.
Fr.o.m. 2019:
(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.
I denna artikel avses med
extra utsläpp: antalet (ett positivt tal) 
gram per kilometer med vilket en 
tillverkares genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp – med beaktande av 
eventuella koldioxidutsläppsminskningar 
genom innovativ teknik som godkänts i 
enlighet med artikel 10 – överskrider 
dennes specifika utsläppsmål under det 
kalenderår eller den del av kalenderåret 
som skyldigheten enligt artikel 4 gäller, 
avrundat till närmaste tre decimaler, och
antalet nya lätta nyttofordon: det antal 
nya lätta nyttofordon som tillverkaren har 
tillverkat och som har registrerats under 
den aktuella perioden enligt 
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infasningskriterierna i artikel 4.

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter inom detta system på 
100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa 
livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 152
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2014

i) För extra utsläpp på mer än 
3 g CO2/km:

(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

ii) För extra utsläpp på mer än 
2 g CO2/km men inte mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.
iii) För extra utsläpp på mer än 
1 g CO2/km men inte mer än 2 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.
iv) För extra utsläpp på högst 
1 g CO2/km:
Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.
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Or. en

Motivering

Avgiften för extra utsläpp måste återspegla marginalkostnaden för att investera i varje extra 
gram utsläpp i syfte att garantera överensstämmelse snarare än att påföljderna betalas. I en 
brittisk analys antyds att en modulerad struktur på avgiften skulle innebära att målet uppfylls 
först efter 2016 och eventuellt först efter 2020.

Ändringsförslag 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018

i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km: i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

ii) För extra utsläpp på mer än 2 g CO2/km 
men inte mer än 3 g CO2/km:

ii) För extra utsläpp på mer än 2 g CO2/km 
men inte mer än 3 g CO2/km:

((Extra utsläpp – 2) × 25 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 2) × 95 € + 20 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

iii) För extra utsläpp på mer än 1 g CO2/km 
men inte mer än 2 g CO2/km:

iii) För extra utsläpp på mer än 1 g CO2/km 
men inte mer än 2 g CO2/km:

((Extra utsläpp – 1) × 15 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 1) × 60 € + 5 €) × antalet 
nya lätta nyttofordon.

iv) För extra utsläpp på högst 1 g CO2/km: iv) För extra utsläpp på högst 1 g CO2/km:

Extra utsläpp × 5 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Extra utsläpp × 15 € × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. en

Motivering

Den ”avgiftskorridor” kommissionen föreslår kommer att leda till betydande icke-efterlevnad 
fram till 2019. Detta ändringsförslag syftar till att i någon mån öka de belopp som nämns i 
avgiftskorridoren för att förbättra efterlevnaden av rättsakten, samtidigt som man erbjuder 
viss flexibilitet för tillverkarna i syfte att få erfarenhet av systemet.
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Ändringsförslag 154
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – före led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2015 t.o.m. 2019

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge branschen mer tid till att anpassa sin produktion.

Ändringsförslag 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – före led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (a) Fr.o.m. 2014 t.o.m. 2018

(Extra utsläpp × 120 € ) × antalet nya 
lätta nyttofordon.

Or. en

Motivering

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 g CO2/km but only 182 g CO2/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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Ändringsförslag 156
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km: i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 95 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. de

Motivering

Avgiften för att överskrida CO2-utsläpp från lätta nyttofordon bör harmoniseras med 
motsvarande avgifter för personbilar eftersom högre böter endast hade varit meningsfulla om 
CO2-utsläppen hade haft olika effekter på miljön.

Ändringsförslag 157
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – led (i)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km: i) För extra utsläpp på mer än 3 g CO2/km:
((Extra utsläpp – 3) × 120 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

((Extra utsläpp – 3) × 95 € + 45 €) × 
antalet nya lätta nyttofordon.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra branschen att förbättra fordonen och inte skapa negativa incitament och 
straffa konsumenterna.

Ändringsförslag 158
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fr.o.m. 2019: (b) Fr.o.m. 2020:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge industrin mer tid till att anpassa sin produktion till de nya 
kraven.

Ändringsförslag 159
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fr.o.m. 2019: (b) Fr.o.m. 2019:
(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

(Extra utsläpp × 95 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

Or. de

Motivering

Avgiften för att överskrida CO2-utsläpp från lätta nyttofordon bör harmoniseras med 
motsvarande avgifter för personbilar eftersom högre böter endast hade varit meningsfulla om 
CO2-utsläppen hade haft olika effekter på miljön.

Ändringsförslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fr.o.m. 2019: (b) Fr.o.m. 2019:

(Extra utsläpp × 120 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.

(Extra utsläpp × 95 €) × antalet nya lätta 
nyttofordon.
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Or. en

Motivering

För överensstämmelse med förordning (EG) nr 443/2009.

Ändringsförslag 161
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa metoderna 
för uttag av avgifterna för extra utsläpp 
enligt punkt 1.

utgår

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

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft. De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 
2015 uppgå till 480 euro/ton medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s 
system för handel med utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter 
inom detta system på 100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för 
miljöanpassad offentlig upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton 
(externa livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Kommissionen ska fastställa metoderna 
för uttag av avgifterna för extra utsläpp 
enligt punkt 1.

utgår

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

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter inom detta system på 
100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa 
livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 163
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget.

utgår

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s system för handel med 



AM\817303SV.doc 83/90 PE441.217v02-00

SV

utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter inom detta system på 
100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa 
livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget.

utgår

Or. en

Motivering

De avgifter för extra utsläpp som föreslagits är fullständigt oproportionerliga och inte alls 
jämförbara med andra sektorer. De skulle vara till stor skada för branschen och hota dess 
konkurrens- och livskraft.

De avgifter för extra utsläpp som kommissionen föreslår skulle 2015 uppgå till 480 euro/ton 
medan en jämförelse med andra sektorer som omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter betalar 15 euro/ton samt eventuella ytterligare böter inom detta system på 
100 euro/ton om bestämmelserna inte följs. I direktivet för miljöanpassad offentlig 
upphandling fastställs emellertid priset för CO2 till 30–40 euro/ton (externa 
livscykelkostnader för CO2).

Ändringsförslag 165
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget.

4. Avgifterna för extra utsläpp ska anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget och ska endast användas 
för att finansiera projekt på sådana 
områden som infrastruktur- och 
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motorteknikutveckling, som syftar till att 
minska de negativa följderna av 
transporter för miljön.

Or. en

Motivering

Avgifterna för extra utsläpp ska endast användas för att finansiera projekt på sådana 
områden som infrastruktur- och motorteknikutveckling, som syftar till att minska de negativa 
följderna av transporter för miljön

Ändringsförslag 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2013 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

1. Senast den 31 oktober 2014 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 167
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2013 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 

1. Senast den 31 oktober 2014 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 



AM\817303SV.doc 85/90 PE441.217v02-00

SV

följande: följande:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 168
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2013 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

1. Senast den 31 oktober 2014 och den 
31 oktober varje efterföljande år ska 
kommissionen offentliggöra en förteckning 
i vilken det för varje tillverkare anges 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tillhör en grupp av anslutna tillverkare 
som totalt ansvarar för färre än 22 000 av 
de nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen varje kalenderår, eller

(b) tillhör en grupp av anslutna tillverkare 
som totalt ansvarar för färre än 30 000 av 
de nya lätta nyttofordon som registreras i 
gemenskapen varje kalenderår, eller

Or. en
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Ändringsförslag 170
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Ett utsläppsmål som motsvarar en 
25-procentig minskning av det 
genomsnittliga specifika utsläppet av 
koldioxid för 2012 eller, om en enda 
ansökan gäller ett antal anslutna företag, 
en 25-procentig minskning av medeltalet 
för dessa företags genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid för 2012.

Or. en

Ändringsförslag 171
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik. Det 
sammanlagda bidraget från sådan teknik 
till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
7 g CO2/km.

utgår

Or. en

Motivering

Testcykeln måste ses över för att ytterligare miljöinnovation ska beaktas och för att verkliga 
körförhållanden ska återspeglas bättre.
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Ändringsförslag 172
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik. Det 
sammanlagda bidraget från sådan teknik 
till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
7 g CO2/km.

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik. Det 
sammanlagda bidraget från sådan teknik 
till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
10 g CO2/km.

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med förordning (EG) nr 443/2009.

Ändringsförslag 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 
och grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

Or. en
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Motivering

I artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för personbilar fastställs det 
att kommissionen senast 2010 ska anta detaljerade bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av sådan innovativ teknik. De bestämmelser för godkännandeförfarandet som 
för närvarande diskuteras för personbilar bör tillämpas också på lätta nyttofordon. Det bör 
inte göras någon skillnad mellan miljöinnovation för personbilar och lätta nyttofordon och 
inte heller bör det finnas någon skillnad i godkännandeförfarandet. Allt dubbelarbete bör 
undvikas.

Ändringsförslag 174
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 
och grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

Or. en

Motivering

I artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för personbilar fastställs det 
att kommissionen senast 2010 ska anta detaljerade bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av sådan innovativ teknik. De bestämmelser för godkännandeförfarandet som 
för närvarande diskuteras för personbilar bör tillämpas också på lätta nyttofordon. Det bör 
inte göras någon skillnad mellan miljöinnovation för personbilar och lätta nyttofordon och 
inte heller bör det finnas någon skillnad i godkännandeförfarandet. Allt dubbelarbete bör 
undvikas.

Ändringsförslag 175
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
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Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 
och grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

Or. en

Ändringsförslag 176
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

2. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen anta närmare bestämmelser 
för ett förfarande för godkännande av 
sådan innovativ teknik i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Dessa närmare bestämmelser 
ska vara förenliga med bestämmelserna i 
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 443/2009 
och grundas på följande kriterier för 
innovativ teknik:

Or. en
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Reklam

Reklam för fordon som omfattas av denna 
lagstiftning där tekniska specifikationer 
eller energi- eller prisrelaterad 
information ingår ska ge slutanvändare 
den information som behövs om fordonets 
energiprestanda.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att kunder, särskilt små och medelstora företag, får information om 
energiprestandan hos det lätta nyttofordon som de troligen ska köpa. Denna ordalydelse 
grundar sig på den text som överenskommits i samband med översynen av direktivet om 
energimärkning, med tillägg av tekniska specifikationer som ofta används i annonser för lätta 
nyttofordon.


