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Ændringsforslag 7
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 13, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om 
fastsættelse af præstationsnormer for nye 
lette erhvervskøretøjer som led i EU’s 
integrerede tilgang til at nedbringe CO2-
emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer pålægger - med 
forbehold af en bekræftelse af 
gennemførligheden - Kommissionen at 
revidere betingelserne for at nå målet på de 
147 g/km frem til 2020, herunder også 
formlerne i bilag I og 
undtagelsesbestemmelserne i artikel 11. 
Forslaget om ændring af forordningen skal
ud fra et konkurrencesynspunkt være så 
upartisk som muligt, socialt retfærdigt og 
bæredygtigt.

(1) Artikel 13, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om 
fastsættelse af præstationsnormer for nye 
lette erhvervskøretøjer som led i EU’s 
integrerede tilgang til at nedbringe CO2-
emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer pålægger - med 
forbehold af en bekræftelse af 
gennemførligheden - Kommissionen at 
revidere betingelserne for at nå målet på de 
147 g/km frem til 2020, herunder også 
formlerne i bilag I og 
undtagelsesbestemmelserne i artikel 11.
Dette ledsages af en ændring af 
nytteparameteren, dvs. et væsentligt fald i 
hele erhvervskøretøjets masse. Forslaget 
om ændring af forordningen skal ud fra et 
konkurrencesynspunkt være så upartisk 
som muligt, socialt retfærdigt og 
bæredygtigt.

Or. pl

Begrundelse

Massen er en af de nytteparametre, der kan have den største indvirkning på målsætningen, 
dvs. emissionsmålene, og dens størrelse kan beregnes ud fra formlen i bilag I til forordning af 
11. maj 2011 ved at anvende emissionsmål frem for CO2.

Ændringsforslag 8
Yannick Jadot

Forslag til forordning
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Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Lette erhvervskøretøjer er en af de 
hurtigst voksende kilder til 
drivhusgasudledninger på 
transportområdet med en stigning på 
26 % mellem 1995 og 2010 og tegner sig 
nu for 8 % af emissionerne fra 
vejtransport. Der forventes yderligere 
stigninger, til dels på grund af den mere 
begrænsede regulering af lette 
erhvervskøretøjer sammenlignet med 
lastbiler. For at imødegå de stigende 
emissioner fra lette erhvervskøretøjer og 
for at sikre, at der fortsat kan gøres 
fremskridt efter 2020, er der behov for at 
opstille et ambitiøst mål for 2025. Et mål 
på 85 g CO2/km vil sikre, at der investeres 
i brændstofeffektive lette 
erhvervskøretøjer med lav CO2-udledning. 
Dette er særligt relevant for byerne i 
Europa, hvor brugen af renere lette 
erhvervskøretøjer, eventuelt med 
alternative fremdriftssystemer, vil 
forbedre livskvaliteten.

Or. en

Begrundelse

I en undersøgelse fra AEA-Ricardo, der blev offentliggjort for nylig, påvises det, at et mål på 
60 g CO2/km for personbiler i 2025 vil være teknologisk gennemførligt og 
omkostningseffektivt. Et tilsvarende stringent mål for lette erhvervskøretøjer ville ligge på 
85 g CO2/km. Dette vil fremme investeringer i kulstoffattige (hybrid, el) lette 
erhvervskøretøjer, værne de europæiske virksomheder mod stadig stigende oliepriser og vil 
ligeledes bidrage til at nedbringe luft- og støjforureningen, navnlig i byområder, hvor lette 
erhvervskøretøjer ofte benyttes.

Ændringsforslag 9
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
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Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Hvis målene ændres for ofte, skaber 
det usikkerhed for bilindustrien og 
påvirker dens globale konkurrenceevne.

Or. lv

Ændringsforslag 10
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet for 147 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet for 147 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.
Undersøgelser foretaget af Kommissionen 
har imidlertid vist, at de 
prøvningsprocedurer, der bruges til 
måling af CO2-emissioner i henhold til 
forordningen, ikke har forhindret 
fabrikanterne i at udnytte fleksibiliteten i 
stigende grad, hvilket har medført 
påståede reduktioner af CO2-emissioner, 
der ikke skyldes teknologiske forbedringer 
og ikke kan opnås ved reel vejkørsel. 
Derfor bør forordning (EF) nr. 715/2007 
revideres hurtigst muligt for at sikre, at 
prøvningsprocedurerne på passende vis 
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afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster.

Or. en

Ændringsforslag 11
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er særlig vigtigt, at man ved 
ibrugtagningsprøverne anvender
brændstofforbruget og CO2-emissionerne 
under normale brugsforhold. Dette 
kræver f.eks., at samlingen af 
komponenter under 
ibrugtagningsprøverne ikke har til formål 
at mindske luftmodstanden, og at 
brugsmønstrene er repræsentative for den 
faktiske brug. Dermed kan forbrugerne 
have tillid til, at de indkøbte biler efter 
ibrugtagning typisk vil kunne opnå det 
brændstofforbrug og de CO2-emissioner, 
man reklamerer med. Derfor bør 
Kommissionen med forbehold af 
forpligtelsen til straks at sikre 
overensstemmelsen af 
ibrugtagningsprøven vedtage detaljerede 
regler for at forhindre brugen af 
fleksibilitet under ibrugtagningsprøverne 
med henblik på at nedbringe 
brændstofforbruget og CO2-emissionerne 
til niveauer, der ligger under normale 
brugsforhold.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at fremme den ensartede anvendelse af ibrugtagningsundersøgelser og sikre, 
at de nødvendige ændringer er i overensstemmelse med de normale brugsbetingelser, bør 
Kommissionen indføre detaljerede regler. Disse regler skal indføres med forbehold af 
forpligtelsen til at sikre overensstemmelsen af ibrugtagningsprøvningen for at forhindre 
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unødvendige forsinkelser ved sikringen af overensstemmelsen efter ibrugtagning.

Ændringsforslag 12
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Ifølge den tekniske analyse, der er 
gennemført i forbindelse med 
konsekvensanalysen, findes teknologierne 
til at nå målet på 147 g CO2/km, og de 
krævede reduktioner kan nås til en lavere 
pris end anslået i den foregående analyse, 
der er foretaget før vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 510/2011. Herudover 
er afstanden mellem de nuværende 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra nye lette erhvervskøretøjer og målet 
også blevet mindre. Tekniske analyser 
viser, at et mere stringent mål vil være 
teknologisk gennemførligt og 
omkostningseffektivt. Derfor bør målet for 
2020 fastsættes til 110 g CO2/km.

Or. en

Begrundelse

På tidspunktet, hvor denne forordning blev vedtaget, blev omkostningerne ved at opfylde 
målet på 147 g CO2/km skønnet til at ligge mellem 2 000 EUR og 8 800 EUR. Men i 
undersøgelsen fra 2012, der danner grundlag for Kommissionens konsekvensvurdering af 
forslaget til revision, skønnes de yderligere omkostninger ved at nå målet på 147 g CO2/km at 
ligge omkring 450 EUR. En undersøgelse udarbejdet af TNO i 2012 viser, at et målniveau på 
110 g CO2/km for lette erhvervskøretøjer (svarende til et mål på 80 g CO2/km for personbiler) 
er teknologisk gennemførligt, og at ekstraomkostningerne vil være tjent ind på mindre end fire 
år.

Ændringsforslag 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Forslag til forordning
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Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den europæiske økonomi er særdeles 
afhængig af eksterne energikilder og er 
derfor konstant udsat for usikre og høje 
energipriser, herunder potentielle 
oliekriser. Betydelige forbedringer af 
ressource- og navnlig energieffektiviteten 
kan bidrage til at minimere disse negative 
virkninger. I erkendelse af de lange 
forsknings- og udviklingsperioder, som 
producenterne har brug for til at forny og 
tilpasse deres produktionscykler og til at 
give investorerne den sikkerhed, de 
behøver, er det vigtigt at opstille et mål for 
2025. Ved at opstille dette mål nu vil man 
følge den samme tidsplan som i 2009, 
hvor man opstillede mål for 2020. Ved at 
fastsætte et mål på 100 g/km i 2025 sikrer 
man, at nye lette erhvervskøretøjers 
brændstoføkonomi fortsat vil blive 
forbedret efter 2020, man sikrer, at der 
udvikles køretøjer med ultralav CO2-
udledning, at økonomien bliver mindre 
sårbar over for prischok på olie, og at EU 
kan fastholde sin førende position.

Or. en

Ændringsforslag 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 

(6) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt med angivelser for 
perioden efter 2020. Dette bør gøres ved at 
opstille et mål for 2025. Målet bør baseres 
på en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt, som skal være i 
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EU's langsigtede klimamål og virkningerne 
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 
til fornyet overvejelse, at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og i givet 
fald fremsætter forslag om mål, også for 
perioden efter 2020.

overensstemmelse med EU's langsigtede 
klimamål og forstærke virkningerne for 
udviklingen af omkostningseffektiv CO2-
reducerende teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Dette arbejde er under 
udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) inden for rammerne af De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund 
fastsætter bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009 emissionsgrænser for 2020 målt i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 
og bilag XII til forordning (EF) nr. 
692/2008. Når prøvningsprocedurerne
ændres, vil de grænser, der er fastsat i bilag 
I skulle tilpasses for at sikre lige strenge 
krav for fabrikanter og køretøjsklasser.

(10) Ifølge forordningen skal 
Kommissionen foretage en 
konsekvensanalyse for at revidere 
prøvningsprocedurerne, så de på passende 
vis afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster. Dette arbejde er under 
udførelse via udvikling af en 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test) inden for rammerne af De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, men arbejdet er 
endnu ikke afsluttet. På denne baggrund,
og eftersom den eksisterende testcyklus 
ikke i tilstrækkelig grad afspejler de 
faktiske emissioner fra personbiler og 
lette erhvervskøretøjer i trafikken, er det 
vigtigt hurtigt at få udviklet en forbedret 
testcyklus. Da de nuværende 
testprocedurer, som fastsættes i bilag I til 
forordning (EF) nr. 443/2009, der 
indeholder emissionsgrænser for 2020 
målt i henhold til forordning (EF) nr. 
715/2007 og bilag XII til forordning (EF) 
nr. 692/2008, ændres, vil de grænser, der er 
fastsat i bilag I skulle tilpasses for at sikre 
lige strenge krav for fabrikanter og 
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køretøjsklasser.

Or. en

Ændringsforslag 16
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Drivhusgasemissioner i forbindelse 
med energiforsyning og fremstilling og 
bortskaffelse af køretøjer tegner sig for en 
væsentlig del af det nuværende samlede 
CO2-fodaftryk fra vejtransport, og de vil 
med stor sandsynlighed stige væsentligt i 
betydning i fremtiden. Der bør derfor 
træffes politiske foranstaltninger, der får 
fabrikanterne til at vælge optimale 
løsninger, hvor der tages højde for især 
drivhusgasemissioner, der stammer fra 
produktion af energi til køretøjer, og så 
det sikres, at disse emissioner ikke 
udhuler fordelene ved en forbedret samlet 
driftsenergi for køretøjer, som denne 
forordning tager sigte på. Derfor bør 
Kommissionen ved den kommende 
revision af denne forordning for perioden 
efter 2020 overveje en lovgivningsmæssig 
tilgang, hvor der tages højde for 
drivhusgasemissioner, der stammer fra 
energiforsyning af køretøjer og køretøjers 
livscyklus.

Or. en

Ændringsforslag 17
Yannick Jadot

Forslag til forordning
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Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Landevejskøretøjers hastighed har 
stor indvirkning på deres 
brændstofforbrug og CO2-emissioner. 
Uden hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, 
at der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere 
i overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF af 10. februar 1992 om 
montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i 
visse klasser af motorkøretøjer i 
Fællesskabet til at inkludere de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Lette erhvervskøretøjer er de eneste erhvervskøretøjer, der ikke har nogen 
hastighedsbegrænsning. Hastighedsbegrænsende anordninger vil begrænse emissionerne, 
forbedre færdselssikkerheden og afskaffe en urimelig konkurrence mellem store lette 
erhvervskøretøjer og små lastbiler.

Ændringsforslag 18
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det vil være hensigtsmæssigt at 
vurdere behovet for at afskaffe CO2-
emissionsmålene og erstatte dem med mål 
for brændstofeffektivitet, eftersom CO2-
emissionsmålene ikke tager højde for 
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skadelige emissioner fra moderne 
forbrændingsmotorer. Derfor opfordres 
Kommissionen til at fremlægge en rapport 
vedrørende dette spørgsmål.

Or. lv

Ændringsforslag 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Betragtning 13
følgende sætning tilføjes helt til sidst efter 
markedsføring:
"ved at indføre afbalancerede 
incitamenter for lette erhvervskøretøjer 
med lave emissioner".

Or. en

Ændringsforslag 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Betragtning 31
I betragtning 31 til Kommissionens 
oprindelige forslag forordning (EU) nr. 
510/2011 indsættes følgende linjer frem til 
slutningen:
"Det forekommer derfor hensigtsmæssigt 
at undersøge … som er omfattet af 
nærværende forordning."
bør affattes således:
"Den stigende vejtrafik, navnlig trafikken 
med lette erhvervskøretøjer, og de deraf 
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følgende risici og gener stiller alle 
medlemsstaterne over for 
færdselssikkerheds- samt miljø- og 
klimaproblemer af alvorlig art. Derfor 
gives der i denne forordning tilladelse til 
at montere hastighedsbegrænsende 
anordninger i alle nyproducerede 
køretøjer i klasse N1 fra den 1. januar 
2015."

Or. en

Ændringsforslag 21
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 128 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

Målet bør være 128 g CO2/km i stedet for Kommissionens forslag om 147 g CO2/km for at nå 
det samme ambitionsniveau uanset køretøjets type. Kommissionens forslag til 2020-mål 
svarer til en stramning af 2015-målet med 27 % for personbiler, men kun med 16 % for lette 
erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 22
Yannick Jadot

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 147 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 110 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Unionen, målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

Lette erhvervskøretøjer er en af de hurtigst voksende kilder til drivhusgasudledninger på 
transportområdet med en stigning på 26 % mellem 1995 og 2010. For at modvirke de 
stigende CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer er der behov for stramme CO2-
emissionsmål. Analyser fra Kommissionen viser, at CO2-målet på 147 g ville være 
utilstrækkeligt. Et mål på 110 g CO2/km ville svare til et mål på 80 g CO2/km for personbiler. 
Tekniske analyser viser, at et sådant mål er teknologisk gennemførligt og omkostningseffektivt 
for både brugerne og samfundet.

Ændringsforslag 23
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. "Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 85 g CO2/km 
for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og bilag XII til forordning 
(EF) nr. 692/2008 og 
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gennemførelsesbestemmelserne hertil."

Or. en

Begrundelse

I en undersøgelse fra AEA-Ricardo, der blev offentliggjort for nylig, påviser man, at et mål på 
60 g CO2/km for personbiler i 2025 vil være teknologisk gennemførligt og 
omkostningseffektivt. Et tilsvarende stringent mål for lette erhvervskøretøjer ville ligge på 
85 g CO2/km. Dette vil fremme investeringer i kulstoffattige (hybrid, el) lette 
erhvervskøretøjer, værne de europæiske virksomheder mod stadig stigende oliepriser og vil 
ligeledes bidrage til at nedbringe luft- og støjforureningen, navnlig i byområder, hvor lette 
erhvervskøretøjer ofte benyttes.

Ændringsforslag 24
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 100 g CO2/km 
for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og bilag XII til forordning 
(EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil."

Or. en

Begrundelse

I november 2010 skitserede Kommissionen sin plan om at analysere gennemførligheden af et 
mål på 70 g CO2/km i 2025 for personbiler, således som Europa-Parlamentet har opfordret 
til, tidligere end denne dato. Et tilsvarende stringent mål for lette erhvervskøretøjer ville ligge 
på 100 g CO2/km. En udsættelse af vedtagelsen af et mål for 2025 vil indebære en risiko for, 
at producenterne af lette erhvervskøretøjer får utilstrækkelig produktionstid, og at nødvendige 
forbedringer forsinkes, bliver dyrere på længere sigt eller udvandes.
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Ændringsforslag 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på 100 g CO2/km 
for de gennemsnitlige emissioner fra nye 
lette erhvervskøretøjer målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og bilag XII til forordning 
(EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil."

Or. en

Ændringsforslag 26
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2a. Fra og med 2025 fastsættes der i 
denne forordning et mål på mellem 
100 g CO2/km og 115 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, jf. artikel 13, stk. 1."

Or. en

Ændringsforslag 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"2b. Til måling af CO2-emissioner 
erstatter den verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test 
procedure - WLTP) prøvningsprocedurer 
i forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil fra 
2016 og frem."

Or. en

Ændringsforslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og c), 
finder ikke anvendelse på en fabrikant, som 
med alle sine forbundne virksomheder er 
ansvarlig for mindre end 500 nye lette 
erhvervskøretøjer, der er registreret i EU i 
det foregående kalenderår.

4. Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og c), 
finder ikke anvendelse på en fabrikant, som 
med alle sine forbundne virksomheder er 
ansvarlig for mindre end 10 000 nye lette 
erhvervskøretøjer, der er registreret i EU i 
det foregående kalenderår.

Or. ro

Ændringsforslag 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende i 
litra h):
"for så vidt angår anvendelsen af dette 
litras finder den nye 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test 
Procedure) anvendelse pr. 1. januar 
2016."

Or. en

Ændringsforslag 30
Yannick Jadot

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 5 udgår.

Or. en

Begrundelse

Superkreditter svækker producenternes specifikke emissionsmål ved at give mulighed for 
emissionstilladelser ved salg af køretøjer med emissioner på under 50 g/km CO2. Elektriske 
køretøjer betragtes i øjeblikket som nulemissionskøretøjer i denne forordning, og det er 
allerede et betydeligt incitament, idet vugge-til-grav-emissionerne for elektriske køretøjer er 
betydeligt højere end 0 g CO2/km. Superkreditter kan forværre forvridningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og undergrave den miljømæssige integritet.

Ændringsforslag 31
Bernd Lange
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 32
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Artikel 5 affattes således:
"Incitamenter for lette erhvervskøretøjer 
med lave emissioner
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1. Ved beregning af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for en 
producent:
skal det specifikke emissionsmål for en 
producent, der sælger mindre end 4 % af 
nye lette erhvervskøretøjer med 
emissioner på under 50 g CO2/km, 
nedsættes med:
- 4g for producenter, der sælger mindre 
end 1 % af lette erhvervskøretøjer med 
lave emissioner
- 3g for producenter, der sælger mindre 
end 2 % af lette erhvervskøretøjer med 
lave emissioner
- 2g for producenter, der sælger mindre 
end 3 % af lette erhvervskøretøjer med 
lave emissioner
- 1g for producenter, der sælger mindre 
end 4 % af lette erhvervskøretøjer med 
lave emissioner
skal det specifikke emissionsmål for en 
producent, der sælger mere end 4 % af 
nye lette erhvervskøretøjer med 
emissioner på under 50 g CO2/km, 
forhøjes med:
- 2g for producenter, der sælger mere end 
4 % af lette erhvervskøretøjer med lave 
emissioner
- 3g for producenter, der sælger mere end 
5 % af lette erhvervskøretøjer med lave 
emissioner.
2. Det samlede antal biler pr. fabrikant 
med specifikke CO2-emissioner på under 
50 g CO2/km skal offentliggøres af 
medlemsstaterne senest den 28. februar 
for så vidt angår det forudgående 
kalenderår startende med det år, hvor 
denne forordning træder i kraft.
3. Senest den 28. februar for så vidt angår 
det forudgående kalenderår startende med 
det år, hvor denne forordning træder i 
kraft, offentliggør Kommissionen en 
rapport om, hvordan incitamenterne for 
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lette erhvervskøretøjer har påvirket 
producenternes specifikke emissionsmål."

Or. en

Ændringsforslag 33
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 5a
I 2015 skal der indføres en 
hastighedsbegrænsende anordning for at 
begrænse den maksimale hastighed for 
køretøjer i klasse N1 til 120 km/t."

Or. de

Ændringsforslag 34
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger
"Fra 2015 og frem skal alle nye lette 
erhvervskøretøjer have monteret 
hastighedsbegrænsende anordninger, der 
begrænser deres maksimale hastighed til 
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110 km/t."

Or. en

Begrundelse

Lette erhvervskøretøjer er de eneste erhvervskøretøjer, der ikke har nogen 
hastighedsbegrænsning. Hastighedsbegrænsende anordninger vil begrænse emissionerne, 
forbedre færdselssikkerheden og afskaffe en urimelig konkurrence mellem store lette 
erhvervskøretøjer og små lastbiler.

Ændringsforslag 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) Der indsættes følgende nye artikel:
"Artikel 5a
Hastighedsbegrænsende anordninger
Senest i 2015 indføres der 
hastighedsbegrænsende anordninger for 
at begrænse den maksimale hastighed for 
nye lette erhvervskøretøjer i klasse N1 til 
100 km/t."

Or. en

Ændringsforslag 36
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 6 affattes således:
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"For at sikre, at en fabrikant 
overholder de specifikke emissionsmål, 
som er fastsat i artikel 4, reduceres de 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
enkelt let erhvervskøretøj, der er 
udformet til at kunne køre på 
alternative brændstoffer i 
overensstemmelse med europæiske 
standarder, med 5 % indtil den 31. 
december 2015 i erkendelse af den 
større teknologiske og 
emissionsreducerende kapacitet, der er 
forbundet med at køre på 
biobrændstoffer. Denne reduktion 
finder kun anvendelse, såfremt mindst 
30 % af tankstationerne i den 
medlemsstat, i hvilket det lette 
erhvervskøretøj er registreret, sælger 
denne form for alternativt brændstof, 
som opfylder de 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer, der er opstillet i den 
relevante EU-lovgivning."

Or. pl

Begrundelse

Belønningen i form af en nedsættelse på 5 % af CO2-emissionerne bør ikke kun omfatte 
anvendelse af bioethanol, men alle alternative brændstoffer, herunder bioestere.

Ændringsforslag 37
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 67 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) Følgende nye artikel indsættes:
"Artikel 7a
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Overensstemmelse efter ibrugtagning
1. Bestemmelserne til sikring af 
overensstemmelse efter ibrugtagning 
vedrørende brændstoføkonomi og CO2-
emissioner fra personkøretøjer under 
typegodkendelsesprøvning skal stemme 
overens med det samme køretøjs resultater 
ved normale driftsforhold.
2. Overensstemmelse efter ibrugtagning 
for CO2 fastslås gennem 
tredjepartscertificering, der udføres af et 
uafhængigt og certificeret organ under 
testcyklussen senest 2014.
3. Hvis den målte CO2-værdi overstiger 
den af producenten indberettede CO2-
værdi med mere end 4 %, finder 
artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
715/2007 anvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 38
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 12 indsættes følgende stykke:
"4a. Kommissionen forelægger senest den 
31. december 2013 reviderede 
gennemførelsesbestemmelser for 
proceduren for godkendelse af 
økoinnovationer med det formål at lette 
en ansøgning om anvendelse af 
innovative teknologier og udgiver derefter 
en håndbog om korrekt ansøgning."

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 39
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pl

Begrundelse

Innovative teknologier bør ikke begrænses.

Ændringsforslag 40
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) I artikel 12, stk. 2, udgår litra c).

Or. pl

Begrundelse

Denne udelukkelse fører ikke til logiske beslutninger og er ubegrundet.
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Ændringsforslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I Artikel 13 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) Stk. 1, affattes således:
"Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 
2020."
b) Andet afsnit udgår
c) Tredje afsnit affattes således:
"Med henblik på at afspejle enhver 
ændring i den forskriftsmæssige 
afprøvningsprocedure for måling af 
specifikke CO2-emissioner tilpasser 
Kommissionen formlerne i bilag I ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 16 og 
17, samtidig med at det sikres, at der 
fastsættes reduktionskrav af tilsvarende 
strenghed for fabrikanter og køretøjer af 
forskellig nytte under de gamle og de nye 
afprøvningsprocedurer."

Or. ro

Ændringsforslag 42
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2014 forelægger
Kommissionen et forslag om mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.
Det nye mål fastsættes sådan, at det er 
muligt at nå de mål, der nævnt i "En 
køreplan for et fælles europæisk 
transportområde - mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem", navnlig en reduktion på 
60 % af drivhusgasemissioner fra 
transportområdet frem til 2050. Dette 
forslag er baseret på den nye 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure (WLTP). Hvis der 
ikke er opnået enighed om denne 
standard inden 1. april 2014, baseres
forslaget på den kendte 
prøvningsprocedure (NEDC).
Forslaget til en ny CO2-grænseværdi 
indeholder desuden:
- en livscyklusvurdering af CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer, som det også er fastsat 
i Kommissionens meddelelse af 20. 
september 2011 "Køreplan for et 
ressourceeffektivt Europa". Resultaterne 
skal inddrages i vurderingen af 
grænseværdien.
- en inddragelse af de reelle emissioner 
fra kørsel (Real World Driving Emissions, 
RDE).

Or. de

Begrundelse

Der er ønske om en virkelighedsnær verdensomspændende prøvningsprocedure. Dog må en 
beslutningsproces med dette sigte ikke føre til, at man glemmer CO2-målene. Nye motorer 
med stadig lavere forbrug bevirker, at over 50 % af CO2-emissionerne fra et let 
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erhvervskøretøj ikke længere opstår ved brug i trafikken, men i forbindelse med fremstilling 
og genanvendelse. En række undersøgelser har vist, at de reelle emissioner ligger klart over 
tallene fra prøvningsproceduren.

Ændringsforslag 43
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2020 med henblik på at nå 
et mål på mellem 100 g CO2/km og 
115 g CO2/km inden udgangen af 2025, 
medmindre et lavere mål er begrundet 
behørigt på baggrund af brugen af 
lavemissionsteknologier og udbredelsen 
heraf på markedet.
På grundlag af denne revision, som skal 
omfatte en samlet analyse af 
konsekvenserne for bilindustrien og de 
heraf afhængige erhvervsgrene, 
fremsætter Kommissionen om nødvendigt 
et forslag til ændring af denne forordning 
på en måde, der er så omkostningseffektiv 
og ud fra et konkurrencesynspunkt så 
upartisk som muligt, og som sikrer 
opfyldelsen af Unionens langsigtede mål 
om bekæmpelse af klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 44
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.
Disse mål skal være i overensstemmelse 
med den omkostningseffektive plan for 
opnåelse af EU's langsigtede klimamål i 
2050.

Or. en

Begrundelse

Langsigtede mål med et gradvist stigende ambitionsniveau er vigtige for en klima- og 
energiramme i perioden frem mod 2030 samt for at nå EU's emissionsmål for 2050. Sådanne 
mål er også vigtige af hensyn til investeringssikkerheden. Derfor er der behov for at nævne 
dette mere eksplicit.

Ændringsforslag 45
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest i 2017 reviderer Kommissionen de 
specifikke emissionsmål, betingelser og 
andre aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020
baseret på en ny prøvningsprocedure og 
testcyklus, der tager hensyn til den 
verdensomspændende testprocedure for 
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lette køretøjer (Worldwide Harmonised 
Light Vehicles Procedure).

Or. en

Ændringsforslag 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2016 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, men ikke, inden den nye 
testcyklus og prøvningsprocedurerne er 
defineret helt, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye lette 
erhvervskøretøjer for perioden efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 47
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende stykke indsættes:
"4a. Kommissionen vil vurdere 
muligheden for at erstatte målingen ved 
udstødningsrøret, hvor kun emissioner i 
forbindelse med produktion og forbrug af 
brændstof måles, med en livscyklusbaseret 
metode, der omfatter emissioner i alle 
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køretøjets livsfaser lige fra 
materialeproduktion til bortskaffelse eller 
genanvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 48
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- følgende afsnit indsættes:
"For at sikre, at de faktiske emissioner 
afspejles på passende vis, og at de målte 
CO2-værdier er umiddelbart 
sammenlignelige, sørger Kommissionen i 
henhold til artikel 14, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 for, at de elementer i 
prøvningsproceduren, der har væsentlig 
indflydelse på de målte CO2-emissioner, 
er klart defineret, og at fleksibilitet i 
forbindelse med testcyklussen fjernes."

Or. en

Ændringsforslag 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at afspejle enhver ændring 
i den forskriftsmæssige 
afprøvningsprocedure for måling af 
specifikke CO2-emissioner tilpasser 

Med henblik på at afspejle enhver ændring 
i den forskriftsmæssige 
afprøvningsprocedure for måling af 
specifikke CO2-emissioner tilpasser 
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Kommissionen formlerne i bilag I ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 16 og 
17, samtidig med at det sikres, at der 
fastsættes reduktionskrav af tilsvarende
strenghed for fabrikanter og køretøjer af 
forskellig nytte under de gamle og de nye 
afprøvningsprocedurer.

Kommissionen formlerne i bilag I ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 16 og 
17, samtidig med at det sikres, at der 
fastsættes reduktionskrav af tilsvarende 
strenghed for fabrikanter og køretøjer af 
forskellig nytte under de gamle og de nye 
afprøvningsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende forslag giver kun Europa-Parlamentet og medlemsstaterne mulighed for
efterfølgende kontrol. Eftersom medlemsstaterne er ansvarlige for gennemførelsen af EU-
lovgivningen, og Kommissionen har fået tildelt denne udøvende rolle, er det nødvendigt med 
ensartede bestemmelser for gennemførelsen. Set fra branchens synspunkt skal 
medlemsstaterne føre tilsyn med Kommissionen. Derfor bør den relevante udvalgsprocedure 
finde anvendelse.

Ændringsforslag 50
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- følgende afsnit indsættes:
"I forbindelse med kontrollen af, om CO2-
emissionerne fra seriekøretøjer 
overholder værdierne for den godkendte 
type, sikres det, at der indhentes værdier 
for aerodynamik og rullemodstand for det 
køretøj, for hvilket der udføres kontrol af 
produktionens overensstemmelse."

Or. en

Ændringsforslag 51
Yannick Jadot
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 510/2011
Bilag I – nr. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fra 2020: c) Fra 2020:

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

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

hvor hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

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

Or. en

Begrundelse

Lette erhvervskøretøjer er en af de hurtigst voksende kilder til drivhusgasudledninger på 
transportområdet med en stigning på 26 % mellem 1995 og 2010. For at modvirke de 
stigende CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer er der behov for stramme CO2-
emissionsmål. Kommissionens analyse viser, at CO2-målet på 147g ville være utilstrækkeligt. 
Et mål på 110 g CO2/km ville svare til et mål på 80 g CO2/km for personbiler. Tekniske 
analyser viser, at et sådant mål er teknologisk gennemførligt og omkostningseffektivt for både 
samfundet og brugerne.

Ændringsforslag 52
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

M0 = værdien reduceret med 300 kg i 
henhold til den fastlagte værdi i artikel 13, 
stk. 2

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

Or. pl

Begrundelse

I artikel 13, stk., 2, angives der ingen mekanismer for fastsættelse af parameteret M0 som den 
gennemsnitlige masse af en ukendt størrelse. Reduktionen af værdien med 300 kg skyldes 
følgende udregning: CO2 = 175 + a x (M - Mo), hvor CO2 (den venstre del i ligningen) er lig 
147 g/1 km. Da udgør Mo = 2 610 kg, a = 0,093, hvilket giver værdien M = 2 310 kg. Efter 
2020 skal undersøgelsen anvende Mo med en værdi på 2 310 kg til de opstillede mål. Værdien 
skal anvendes i den nye udgave og den nye formel.

Ændringsforslag 53
Yannick Jadot

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 85 + a × (M –
M0)
hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = 0,093."

Or. en

Begrundelse

I en undersøgelse fra AEA-Ricardo, der blev offentliggjort for nylig, påviser man, at et mål på 
60 g CO2/km for personbiler i 2025 vil være teknologisk gennemførligt og 
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omkostningseffektivt. Et tilsvarende stringent mål for lette erhvervskøretøjer ville ligge på 
85 g CO2/km. Dette vil fremme investeringer i ultrakulstoffattige (hybrid, el) lette 
erhvervskøretøjer, der værner de europæiske virksomheder mod stadig stigende oliepriser, og 
som ligeledes vil bidrage til at nedbringe luft- og støjforurening, navnlig i byområder, hvor 
lette erhvervskøretøjer ofte benyttes.

Ændringsforslag 54
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I punkt 1 i bilag I indsættes følgende:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 100 + a × (M –
M0)
hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = *
(*svarende til en hældning på 100 %)."

Or. en


