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Ändringsförslag 7
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av 
den 11 maj 2011 om fastställande av 
utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon 
som ett led i unionens samordnade strategi 
för att minska koldioxidutsläppen från lätta 
fordon ska kommissionen, under 
förutsättning att det bekräftas att det är 
möjligt, genomföra en översyn av 
tillvägagångssätten för att uppnå målet på 
147 g CO2/km till 2020, inklusive 
formlerna i bilaga I och undantagen i 
artikel 11. Förslaget om ändring av 
förordningen bör vara så neutralt som 
möjligt, ur konkurrenshänseende och med 
tanke på social rättvisa och hållbarhet.

(1) Enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av 
den 11 maj 2011 om fastställande av 
utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon 
som ett led i unionens samordnade strategi 
för att minska koldioxidutsläppen från lätta 
fordon ska kommissionen, under 
förutsättning att det bekräftas att det är 
möjligt, genomföra en översyn av 
tillvägagångssätten för att uppnå målet på 
147 g CO2/km till 2020, inklusive 
formlerna i bilaga I och undantagen i 
artikel 11. Detta åtföljs av en ändring av 
en nyttoparameter, dvs. av en betydande 
minskning av hela nyttofordonets vikt.
Förslaget om ändring av förordningen bör 
vara så neutralt som möjligt, ur 
konkurrenshänseende och med tanke på 
social rättvisa och hållbarhet.

Or. pl

Motivering

Vikten tillhör de nyttoparametrar som har starkast målpåverkan, dvs. starkast påverkan på 
utsläppsmålen, och dess storlek kan beräknas i enlighet med sambandet i bilaga I till 
förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011, där koldioxid ersätts med utsläppsmålet.

Ändringsförslag 8
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Lätta lastbilar är en av de källor till 
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växthusgasutsläpp från transporter som 
ökar snabbast. Utsläppen ökade med 
26 procent under perioden 1995–2010 och 
står nu för 8 procent av utsläppen från 
vägtransporter. En fortsatt ökning 
förväntas, bland annat på grund av den 
mer begränsade regleringen av lätta 
lastbilar jämfört med tunga lastbilar. 
För att motverka de ökande utsläppen 
från lätta lastbilar och se till att 
framstegen fortsätter efter 2020 behöver 
ett ambitiöst mål sättas upp för 2025. 
Målet 85 g CO2/km skulle säkra att 
investeringar görs i utvecklingen av 
bränsleeffektiva lätta lastbilar med låga 
koldioxidutsläpp. Detta är särskilt 
betydelsefullt för Europas städer där 
livskvaliteten skulle förbättras om renare 
lätta lastbilar, eventuellt med alternativa 
drivsystem, togs i bruk.

Or. en

Motivering

I en nyligen publicerad undersökning av AEA-Ricardo visades att målet 60 g CO2/km för 
personbilar 2025 är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Ett lika strikt mål för lätta lastbilar 
skulle vara 85 g CO2/km. Det skulle stimulera investeringar i lätta lastbilar med låga 
koldioxidutsläpp (hybridbilar, elbilar) och skydda Europas företag mot ständigt stigande 
oljepriser. Det skulle även bidra till att minska luftföroreningar och buller, särskilt i 
stadsområden, där lätta lastbilar ofta används. 

Ändringsförslag 9
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Om målen ändras för ofta skapar det 
osäkerhet inom fordonsindustrin och 
inverkar på dess konkurrenskraft i 
världen.

Or. lv
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Ändringsförslag 10
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 
147 g CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av 
den 20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon och dess tillämpningsbestämmelser 
och med användning av innovativa
tekniker.

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 
147 g CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av 
den 20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon och dess tillämpningsbestämmelser 
och med användning av innovativa 
tekniker. Undersökningar som genomförts 
av kommissionen visade att de 
provningsförfaranden som används för 
att mäta koldioxidutsläpp enligt den 
förordningen inte har förhindrat att 
tillverkare i allt högre grad utnyttjat 
flexibiliteter, vilket har lett till påstådda 
minskningar av koldioxidutsläpp som inte 
tillskrivs tekniska förbättringar och inte 
kan uppnås vid verklig körning på vägar. 
Därför bör förordning (EG) nr 715/2007 
skyndsamt ses över för att säkerställa att 
provningsförfarandena på ett rättvisande 
sätt återspeglar bilarnas faktiska 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 11
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det är särskilt viktigt att man vid 
provning av fordon i drift reproducerar 
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 
under normala användningsförhållanden. 
Detta kräver till exempel att monteringen 
av komponenter i fordonen under 
provning av fordon i drift inte sker i avsikt 
att minska motståndet och att 
användningsmönstren är representativa 
för verklig användning. Då kan 
konsumenterna känna tillförsikt om att de 
inköpta fordonens prestanda när de tagits 
i drift motsvarar den bränsleförbrukning 
och de koldioxidutsläpp som uppgetts. 
Utan att det inverkar på skyldigheten att 
säkerställa fortsatt överensstämmelse i 
drift, bör kommissionen därför anta 
närmare bestämmelser för att förhindra 
att flexibiliteter används under provning i 
drift för att minska bränsleförbrukningen 
och koldioxidutsläppen mer än vad som 
skulle ha uppnåtts under normala 
användningsförhållanden.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör anta närmare bestämmelser för att främja en enhetlig tillämpning av 
överensstämmelse i drift och säkerställa att de nödvändiga modifieringarna överensstämmer 
med normala användningsförhållanden. Dessa bestämmelser bör inte inverka på den 
allmänna skyldigheten att säkerställa överensstämmelse i drift för att förhindra att detta i 
onödan fördröjs.

Ändringsförslag 12
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt den tekniska analys som gjordes (3) Enligt den tekniska analys som gjordes 
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för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i 
analyser som genomfördes innan 
förordning (EU) nr 510/2011 trädde i kraft. 
Dessutom har avståndet mellan målet och 
dagens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
minskat. Följaktligen kan man bekräfta 
att det är möjligt att uppnå målet på 
147 g CO2/km till 2020.

för konsekvensbedömningen finns den 
teknik som är nödvändig för att uppnå 
målet på 147 g CO2/km, och 
minskningarna kan uppnås till lägre 
kostnad än vad som förutspåddes i 
analyser som genomfördes innan 
förordning (EU) nr 510/2011 trädde i kraft. 
Dessutom har avståndet mellan målet och 
dagens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon 
minskat. Teknisk analys visar att ett mer 
strikt mål skulle vara tekniskt möjligt och 
kostnadseffektivt. Målet för 2020 bör 
därför sättas till 110 g CO2/km.

Or. en

Motivering

När förordningen antogs uppskattades kostnaden för att nå målet på 147 g CO2/km till 2 000–
8 800 euro. I den undersökning från 2012 som underbygger kommissionens 
konsekvensbedömning för översynsförslaget uppskattas den tillkommande kostnaden för att 
uppnå målet på 147 g CO2/km att bli endast ungefär 450 euro. I en TNO-undersökning från 
2012 visades att en målnivå på 110 g CO2/km för lätta lastbilar (som motsvarar målet på 
80 g CO2/km för bilar) är tekniskt möjlig och att den tillkommande kostnaden skulle vara 
återbetald på mindre än fyra år.

Ändringsförslag 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den europeiska ekonomin är starkt 
beroende av energiförsörjning utifrån och 
är därför ständigt utsatt för osäkerhet och 
höga energipriser, inklusive potentiella 
oljechocker. Betydande ökningar i 
resurseffektiviteten och särskilt i 
energieffektiviteten kan bidra till att 
minska dessa negativa effekter. Det är 
viktigt att fastställa ett mål för 2025 med 
hänsyn till de långa forsknings- och 
utvecklingstider som tillverkarna behöver 
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för att utveckla och anpassa sina 
produktionscykler och för att ge 
investerarna den säkerhet de behöver. Om 
målet fastställs nu innebär detta en 
fortsättning på samma tidsmässiga 
planering som då målen för 2020 
fastställdes 2009. Införandet av ett mål på 
100 g/km för 2025 är ett sätt att se till att 
bränsleeffektiviteten för nya lätta lastbilar 
fortsätter att förbättras efter 2020, att 
extremt koldioxidsnåla fordon utvecklas, 
att ekonomin blir mindre sårbar för 
oljeprischocker och att EU behåller sin 
ledande ställning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 
2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av
utvecklingen av kostnadseffektiva tekniker 
för att minska koldioxidutsläppen från 
bilar. Det är därför önskvärt att dessa 
aspekter ses över, att kommissionen 
sammanställer en rapport och, om det är 
lämpligt, att förslag utarbetas för 
perioden efter 2020.

(6) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 
2020. Detta bör göras genom att fastställa 
ett mål för 2025. Målet bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och stärka utvecklingen av 
kostnadseffektiva tekniker för att minska 
koldioxidutsläppen.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, 
men är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008. När 
provningsförfarandena ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

(10) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Med hänsyn till detta 
och att den nuvarande provningscykeln 
inte i tillräcklig grad återspeglar de 
verkliga utsläppen från bilar och lätta 
lastbilar på vägarna är en snabb 
utveckling av förbättrade provningscykler 
av avgörande betydelse. När de 
nuvarande provningsförfarandena i 
enlighet med bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009, där
utsläppsgränser fastställs för 2020 
uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008, ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Or. en

Ändringsförslag 16
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Växthusgasutsläpp relaterade till 
energiförsörjning och tillverkning och 
kvittblivning av fordon är viktiga faktorer 
för det totala koldioxidavtrycket från 
vägtransporter som sannolikt kommer att 
öka i betydelse i framtiden. Politiska 
åtgärder bör därför vidtas för att vägleda 
tillverkarna mot optimala lösningar som i 
synnerhet tar hänsyn till 
växthusgasutsläppen från genereringen 
av energi till fordon och säkerställa att 
dessa utsläpp inte urholkar fördelarna 
med förbättrad energianvändning för 
driften av de fordon som denna 
förordning är inriktad på. Därför bör 
kommissionen överväga en 
regleringsmetod som beaktar 
växthusgasutsläppen i samband med 
energitillförseln och fordonets livscykel i 
den kommande översynen av 
förordningen för perioden efter 2020. 

Or. en

Ändringsförslag 17
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) 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 
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för rådets direktiv 92/6/EEG av 
den 10 februari 1992 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

Motivering

Lätta lastbilar är de enda nyttofordon som inte är hastighetsbegränsade. 
Hastighetsbegränsningar skulle minska utsläppen, förbättra trafiksäkerheten och undanröja 
faktorer som leder till orättvisa konkurrensförhållanden mellan stora lätta lastbilar och små 
tunga lastbilar.

Ändringsförslag 18
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Man bör undersöka om det kan vara 
nödvändigt att frångå målen för 
koldioxidutsläpp och ersätta dem med mål 
för drivmedelseffektivitet, då målen för 
koldioxidutsläpp inte tar hänsyn till de 
skadliga utsläppen från moderna 
förbränningsmotorer. Kommissionen 
uppmanas därför att lägga fram en 
rapport om denna fråga.

Or. lv

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

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Skäl 13
Följande formulering bör läggas till allra 
sist efter ”saluföras”:
”genom att ge välavvägda incitament till 
lätta lastbilar med låga utsläpp”.

Or. en

Ändringsförslag 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Skäl 31
Skäl 31 i kommissionens ursprungliga 
förordning (EU) nr 510/2011 avslutas 
med följande rader:
”Man bör därför undersöka ... som 
omfattas av den här förordningen.”
bör ersättas med följande:
”Den ökande vägtrafiken, särskilt trafiken 
med lätta lastbilar, och den ökning av 
faror och olägenheter som denna medför 
ställer samtliga medlemsstater inför 
allvarliga trafiksäkerhets-, miljö- och 
klimatförändringsproblem. Därför införs 
genom denna förordning ett krav på att 
alla nytillverkade N1-fordon ska vara 
försedda med hastighetsbegränsande 
anordningar senast den 1 januari 2015.”

Or. en

Ändringsförslag 21
Kent Johansson
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2020 målet för 
genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya 
lätta nyttofordon som registreras i unionen 
till 147 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.

2. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2020 målet för 
genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya 
lätta nyttofordon som registreras i unionen 
till 128 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.

Or. en

Motivering

För att uppnå samma ambitionsnivå oberoende av fordonstyp bör målet vara 128 g CO2/km, i 
stället för 147 g CO2/km som kommissionen föreslagit. Kommissionens förslag till mål för 
2020 innebär en skärpning av 2015 års mål med 27 procent för personbilar men med endast 
16 procent för lätta nyttofordon.

Ändringsförslag 22
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 510/2011 
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2020 målet för 
genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya 
lätta nyttofordon som registreras i unionen 
till 147 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.

2. Genom denna förordning fastställs 
från och med 2020 målet för 
genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya 
lätta nyttofordon som registreras i unionen 
till 110 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.

Or. en
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Motivering

Lätta lastbilar är den snabbast växande källan till utsläpp av växthusgaser och ökade med 
26 procent under perioden 1995–2010. För att motverka de ökande koldioxidutsläppen från 
lätta lastbilar krävs striktare koldioxidutsläppsmål. Den analys som kommissionen lägger 
fram visar att målet på 147 g CO2 inte är tillräckligt. Ett mål på 110 g CO2/km skulle 
motsvara målet för personbilar på 80 g CO2/km. Den tekniska analysen visar att ett sådant 
mål är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt både för användarna och för samhället.

Ändringsförslag 23
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
85 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008 och dess 
genomförandebestämmelser, som mål för 
det genomsnittliga koldioxidutsläppet från 
nya lätta nyttofordon från och med 2025.”

Or. en

Motivering

I en nyligen publicerad undersökning av AEA-Ricardo visades att målet 60 g CO2/km för 
personbilar 2025 är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Ett lika strikt mål för lätta lastbilar 
skulle vara 85 g CO2/km. Det skulle stimulera investeringar i extremt koldioxidsnåla lätta 
lastbilar (hybridbilar, elbilar) och skydda Europas företag mot ständigt stigande oljepriser. 
Det skulle även bidra till att minska luftföroreningar och buller, särskilt i stadsområden, där 
lätta lastbilar ofta används. 

Ändringsförslag 24
Kent Johansson
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
100 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008 och dess 
genomförandebestämmelser, som mål för 
det genomsnittliga koldioxidutsläppet från 
nya lätta nyttofordon från och med 2025.”

Or. en

Motivering

I november 2010 angav kommissionen att den planerade att analysera möjligheterna att 
uppnå ett mål på 70 g CO2/km senast 2025 för personbilar så som Europaparlamentet 
tidigare hade efterlyst. Ett lika strikt mål för lätta lastbilar skulle vara 100 g CO2/km. Om 
antagandet av ett mål för 2025 fördröjs finns det risk för att ledtiderna för tillverkarna av 
lätta lastbilar blir otillräckliga och att nödvändiga förbättringar fördröjs och blir mer 
kostsamma på lång sikt eller urvattnas.

Ändringsförslag 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
100 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) 
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nr 692/2008 och dess 
genomförandebestämmelser, som mål för 
det genomsnittliga koldioxidutsläppet från 
nya lätta nyttofordon från och med 2025.”

Or. en

Ändringsförslag 26
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom denna förordning fastställs 
ett intervall på 100 g CO2/km–115 g 
CO2/km som mål för de genomsnittliga 
utsläppen från nya lätta nyttofordon från 
och med 2025 enligt vad som anges i 
artikel 13.1.”

Or. en

Ändringsförslag 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”2b. Från och med 2016 ersätts de 
provningsförfaranden som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
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genomförandebestämmelser av det 
världsomfattande provningsförfarandet 
för lätta nyttofordon vad gäller mätning 
av koldioxidutsläpp.”

Or. en

Ändringsförslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4 Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 10.1 
a och 10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 500 registreringar 
av nya lätta nyttofordon i EU under 
föregående kalenderår.”

”4 Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 10.1 
a och 10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 
10 000 registreringar av nya lätta 
nyttofordon i EU under föregående 
kalenderår.”

Or. ro

Ändringsförslag 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska följande läggas till i 
led h:
”vid tillämpningen av detta led ska det 
nya världsomfattande 
provningsförfarandet för lätta nyttofordon 
gälla från och med den 1 januari 2016.”
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Or. en

Ändringsförslag 30
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska utgå.

Or. en

Motivering

Superkrediter försvagar tillverkarnas specifika utsläppsmål genom att ge utsläppsrätter för 
försäljning av fordon som släpper ut mindre än 50 g CO2/km. Att elbilar för närvarande anses 
vara fordon med nollutsläpp i förordningen är redan ett betydande incitament eftersom 
elbilars utsläpp under hela livscykeln är betydligt högre än 0 g CO2/km. Superkrediter 
skärper snedvridningen av det genomsnittliga specifika koldioxidutsläppet och undergräver 
den miljömässiga integriteten.

Ändringsförslag 31
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp ska varje nytt 
lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som
– 3,5 lätta nyttofordon 2014,
– 3,5 lätta nyttofordon 2015,



AM\925661SV.doc 19/35 PE504.232v01-00

SV

– 2,5 lätta nyttofordon 2016,
– 1,5 lätta nyttofordon 2017,
– 1 lätt nyttofordon från och med 2018.
Så länge som superkreditsystemet 
tillämpas får det maximala antalet nya 
lätta nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 
50 g CO2/km som beaktas vid 
tillämpningen av de multiplikatorer som 
anges i första stycket inte överskrida 
1 procent lätta nyttofordon per 
tillverkare.”

Or. de

Ändringsförslag 32
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Incitament för lätta lastbilar med låga 
utsläpp
1. Vid beräkningen av en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
gäller följande:
Det specifika utsläppsmålet för en 
tillverkare som säljer mindre än 4 procent 
nya lätta lastbilar som släpper ut mindre 
än 50 g CO2/km ska minskas med 
– 4 g för tillverkare som säljer mindre än 
1 procent lätta lastbilar med låga utsläpp,
– 3 g för tillverkare som säljer mindre än 
2 procent lätta lastbilar med låga utsläpp,
– 2 g för tillverkare som säljer mindre än 
3 procent lätta lastbilar med låga utsläpp,
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– 1 g för tillverkare som säljer mindre än 
4 procent lätta lastbilar med låga utsläpp.
Det specifika utsläppsmålet för en 
tillverkare som säljer mer än 4 procent 
nya lätta lastbilar som släpper ut mindre 
än 50 g CO2/km ska ökas med 
– 2 g för tillverkare som säljer mer än 
4 procent lätta lastbilar med låga utsläpp,
– 3 g för tillverkare som säljer mer än 
5 procent lätta lastbilar med låga utsläpp.
2. Medlemsstaterna ska senast den 
28 februari varje år från och med det år 
då denna förordning träder i kraft 
offentliggöra det sammanlagda antalet 
fordon per tillverkare med specifika 
koldioxidutsläpp på 50 g CO2/km 
avseende det föregående kalenderåret.
3. Kommissionen ska senast den 
28 februari varje år från och med det år 
då denna förordning träder i kraft 
offentliggöra en rapport avseende de 
föregående kalenderåren om hur 
incitamenten för lätta lastbilar med låga 
utsläpp har påverkat tillverkarnas 
specifika utsläppsmål.”

Or. en

Ändringsförslag 33
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a
År 2015 ska en hastighetsbegränsning på 
120 km/h införas, för att begränsa den 
högsta hastigheten för fordon i 
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kategori N1.”

Or. de

Ändringsförslag 34
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordningar
Från och med 2015 ska alla nya lätta 
nyttofordon vara utrustade med 
hastighetsbegränsande anordningar som 
begränsar deras topphastighet till 
110 km/h.”

Or. en

Motivering

Lätta lastbilar är de enda nyttofordon som inte är hastighetsbegränsade. 
Hastighetsbegränsande anordningar skulle minska utsläppen, förbättra trafiksäkerheten och 
undanröja faktorer som leder till otillbörlig konkurrens mellan stora lätta lastbilar och små 
tunga lastbilar.

Ändringsförslag 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2c (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Följande artikel ska införas:
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”Artikel 5a
Hastighetsbegränsande anordningar
Senast 2015 ska hastighetsbegränsande 
anordningar införas för att begränsa 
topphastigheten för nyligen tillverkade 
lätta lastbilar i kategori N1 till 100 km/h.”

Or. en

Ändringsförslag 36
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 6 ska ersättas med följande:
”Vid bedömningen av i vilken 
utsträckning en tillverkare har uppfyllt 
sitt mål för specifika koldioxidutsläpp som 
avses i artikel 4 ska de specifika utsläppen 
av koldioxid för varje lätt nyttofordon som 
är konstruerat för att kunna drivas med 
alternativa drivmedel i enlighet med 
europeiska normer minskas med 
5 procent fram till och med den 
31 december 2015 eftersom det finns 
större tekniska möjligheter med avseende 
på innovativ bränsleteknik inklusive 
utsläppsminskning när biodrivmedel 
används. Denna minskning ska endast 
gälla om minst 30 procent av 
bensinstationerna i den medlemsstat där 
det lätta nyttofordonet är registrerat 
tillhandahåller denna typ av alternativt 
drivmedel på ett sätt som överensstämmer
med de hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel som anges i relevant 
unionslagstiftning.”

Or. pl
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Motivering

Premien i form av minskning av koldioxidutsläppen med 5 procent bör omfatta användning av 
inte bara bioetanol utan alla alternativa drivmedel inklusive biodiesel.

Ändringsförslag 37
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011 
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Överensstämmelse hos fordon i drift
1. Mätningarna av överensstämmelse hos 
fordon i drift ska vara lämpliga för att 
säkerställa bränsleekonomin och 
koldioxidutsläppen från personbilar 
under typgodkännandeprovning och ska 
motsvara de värden som uppnås av 
samma fordon under normala 
användningsförhållanden.
2. Överensstämmelse hos fordon i drift 
vad gäller koldioxid ska senast 2014 
fastställas under provningscykeln genom 
tredjepartsprovning som utförs av ett 
oberoende och certifierat organ.
3. Om det uppmätta koldioxidvärdet 
överskrider det av tillverkaren 
deklarerade koldioxidvärdet med mer 
än 4 procent är artikel 10.5 i 
förordning (EG) nr 715/2007 tillämplig.”

Or. en

Ändringsförslag 38
Bernd Lange
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 12 ska följande punkt läggas 
till:
”4a. Kommissionen ska senast 
den 31 december 2013 lägga fram 
reviderade tillämpningsbestämmelser för 
förfarandet för godkännande av 
miljöinnovationer i syfte att underlätta 
ansökningar om användning av innovativ 
teknik, och därefter offentliggöra en 
handbok om korrekt 
ansökningsförfarande.”

Or. de

Motivering

I den befintliga lagstiftningen, förordning (EU) nr 510/2011, står att hänsyn ska tas till 
minskningar av koldioxidutsläpp som gjorts med hjälp av innovativ teknik för att uppnå 
unionsmålet. Hittills har dock endast en ansökan av detta slag inlämnats. Om en handbok 
offentliggörs och godkännandeförfarandet revideras för att underlätta ansökningar kan 
denna situation åtgärdas.

Ändringsförslag 39
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 12.1 ska sista meningen 
utgå.

Or. pl
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Motivering

Man får inte begränsa innovativ teknik.

Ändringsförslag 40
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 12.2 ska led c utgå.

Or. pl

Motivering

Denna uteslutning leder inte till logiska beslut och är omotiverad.

Ändringsförslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Artikel 13 ska ändras på följande sätt: utgår
(a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa 
målen för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”
(b) Punkt 6 ska ändras på följande sätt:
– Andra stycket ska utgå.
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– Tredje stycket ska ersättas med följande:
”För att återspegla eventuella ändringar i 
det föreskrivna provningsförfarandet för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp ska 
kommissionen anpassa formlerna i bilaga 
I genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 15, och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 16 och 17, 
samtidigt som man ser till att nya och 
gamla provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

Or. ro

Ändringsförslag 42
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa 
målen för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen lägga fram ett förslag om 
målen för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020. Det 
nya gränsvärdet ska mätas så att målen i 
”Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem” kan 
nås, särskilt målet att utsläppen av 
växthusgaser från transportsektorn ska 
minska med 60 procent till 2050. Detta 
förslag bygger på det nya 
världsomfattande provningsförfarandet. 
Om ingen överenskommelse om denna 
standard har nåtts senast den 1 april 2014 
bygger förslaget på det redan befintliga 
provningsförfarandet.
Förslaget om ett nytt koldioxidgränsvärde 
innehåller även följande:
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– En livscykelanalys av 
koldioxidutsläppen från nya lätta 
nyttofordon, såsom avses i kommissionens 
meddelande av den 20 september 2011, 
”Färdplan för ett resurseffektivt Europa”. 
Resultaten ska inbegripas i bedömningen 
av gränsvärdet.
– Ett inbegripande av de faktiska 
utsläppen inom transportsektorn 
(Real World Driving Emissions, RDE).”

Or. de

Motivering

Det vore önskvärt med ett internationellt provningsförfarande som är förankrat i 
verkligheten. Ett beslutsfattande i denna fråga får dock inte leda till att koldioxidmålen 
förloras ur sikte. På grund av nya framdrivningssystem och allt mindre förbrukning kommer 
över 50 procent av koldioxidutsläppen inte längre från lätta nyttofordon i trafiken, utan från 
tillverkning och återvinning av dem. Flera undersökningar visar att de faktiska utsläppen 
ligger långt över dem i provningsförfarandet.

Ändringsförslag 43
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020 för att 
senast 2025 uppnå ett mål inom 
intervallet 100 g CO2/km–115 g CO2/km, 
såvida inte ett lägre mål är motiverat med 
hänsyn till användningen av tekniker med 
låga utsläpp och deras spridning på 
marknaden.
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På grundval av denna översyn, som ska 
inbegripa en övergripande bedömning av 
konsekvenserna för bilindustrin och de 
företag som är beroende av denna, ska 
kommissionen om så är lämpligt lägga 
fram ett förslag om ändring av denna 
förordning på ett sätt som är så 
kostnadseffektivt och neutralt som möjligt 
från konkurrenssynpunkt och som 
säkerställer att unionens långsiktiga mål 
att bekämpa klimatförändringarna
uppnås.”

Or. en

Ändringsförslag 44
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020. Dessa 
mål ska vara förenliga med den 
kostnadseffektiva vägen för att uppnå 
unionens långsiktiga klimatmål för 2050.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha långsiktiga mål med en successivt ökad ambition som ram för klimat och 
energi under perioden fram till 2030 och för att uppnå EU:s utsläppsmål för 2050. Sådana 
mål är också viktiga för investeringssäkerheten. Därför behövs det ett mer uttryckligt 
omnämnande av detta.
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Ändringsförslag 45
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

”Senast 2017 ska kommissionen ha gjort 
en översyn av de specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020, som 
bygger på ett nytt provningsförfarande 
och en ny provcykel som beaktar det 
världsomfattande harmoniserade 
förfarandet för lätta fordon.”

Or. en

Ändringsförslag 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

”Senast den 31 december 2016, men inte 
innan den nya provcykeln och de nya 
provningsförfarandena är helt 
definierade, ska kommissionen ha gjort en 
översyn av de specifika utsläppsmålen,
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

Or. en
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Ändringsförslag 47
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska införas:
”4a. Kommissionen ska utvärdera 
möjligheten att ersätta avgasrörsmetoden, 
där endast utsläpp i samband med 
produktionen och användningen av 
bränsle räknas in, med en livscykelmetod 
som inbegriper utsläpp under alla stadier 
av ett fordons liv, från materialproduktion 
till kvittblivning av uttjänta fordon eller 
återvinning.”

Or. en

Ändringsförslag 48
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led b – strecksats -1 (ny)
Förordning (EG) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Följande stycke ska införas:
”För att garantera att de faktiska 
utsläppen återspeglas på ett rättvisande 
sätt och att uppmätta koldioxidvärden 
är strikt jämförbara ska kommissionen 
i enlighet med artikel 14.3 i
förordning (EG) nr 715/2007 säkerställa 
att de element i provningsförfarandet som 
har betydande inflytande på uppmätta 
koldioxidutsläpp är strikt definierade och 
att provningsflexibiliteter undanröjs.”
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Or. en

Ändringsförslag 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led b – strecksats 2
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att återspegla eventuella ändringar i 
det föreskrivna provningsförfarandet för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp ska 
kommissionen anpassa formlerna i bilaga I 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 15, och med förbehåll för de villkor 
som anges i artiklarna 16 och 17, samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

”För att återspegla eventuella ändringar i 
det föreskrivna provningsförfarandet för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp ska 
kommissionen anpassa formlerna i bilaga I 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 15, och med förbehåll för de villkor 
som anges i artiklarna 16 och 17, samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

Or. en

Motivering

I det föreliggande förslaget ges Europaparlamentet och medlemsstaterna endast möjlighet till 
efterhandskontroll. Eftersom medlemsstaterna ansvarar för genomförandet av unionsrätten 
och kommissionen har fått den verkställande rollen krävs det enhetliga villkor för 
genomförandet. Med hänsyn till industrin måste medlemsstaterna utöva tillsyn över 
kommissionen. Därför bör det berörda kommittéförfarandet tillämpas.

Ändringsförslag 50
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led b – strecksats 2a (ny)
Förordning (EG) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Följande stycke ska införas:
”För att verifiera att koldioxidutsläppen 
från fordon ur produktionsserien 
överensstämmer med värdena för den 
godkända typen ska det säkerställas att 
värdena för det aerodynamiska 
motståndet och rullmotstånd erhålls från 
det fordon vars 
produktionsöverensstämmelse verifieras.” 

Or. en

Ändringsförslag 51
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(c) Från och med 2020: ”(c) Från och med 2020: 
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
147 + a × (M – M0)

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

där där

M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Motivering

Lätta lastbilar är en av de snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser och ökade 
med 26 procent under perioden 1995–2010. För att motverka de ökande koldioxidutsläppen 
från lätta lastbilar krävs striktare koldioxidutsläppsmål. Den analys som kommissionen 
lägger fram visar att målet på 147 g koldioxid inte är tillräckligt. Ett mål på 110 g CO2/km 
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skulle motsvara målet för personbilar på 80 g CO2/km. Den tekniska analysen visar att ett 
sådant mål är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt både för samhället och för användarna.

Ändringsförslag 52
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga 1 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(c) Från och med 2020: ”(c) Från och med 2020:
Vägledande specifika koldioxidutsläpp = 
147 + a × (M – M0)

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

där där

M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2, minskat med 300 kg

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. pl

Motivering

I artikel 13.2 redovisas inte utformningen av parametern M0 som medelvikt av någon 
ospecificerad population. Minskning av detta värde med 300 kg följer av beräkningen 
koldioxid = 175 + a x (M - M0) för det fall då koldioxid (ekvationens vänstra led) är lika med 
147 g/km. M0 = 2610 kg, a = 0,093, vilket resulterar i värdet M = 2310 kg. I den nya 
versionen och den nya formeln bör strävan mot de antagna målen från och med 2020 anta 
värdet 2310 kg i det nya sambandet.

Ändringsförslag 53
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
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läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 85 + a × (M 
– M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M 0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = 0,093.”

Or. en

Motivering

I en nyligen publicerad undersökning av AEA-Ricardo visades att målet 60 g CO2/km för 
personbilar 2025 är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Ett lika strikt mål för lätta lastbilar 
skulle vara 85 g CO2/km. Det skulle stimulera investeringar i extremt koldioxidsnåla lätta 
lastbilar (hybridbilar, elbilar) och skydda Europas företag mot ständigt stigande oljepriser. 
Det skulle även bidra till att minska luftföroreningar och buller, särskilt i stadsområden, där 
lätta lastbilar ofta används. 

Ändringsförslag 54
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Bilaga I – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 100 + a × (M 
– M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M 0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = *
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(* motsvarande 100 % lutning).”

Or. en


