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Ændringsforslag 14
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Medmindre der opnås betydelige 
forbedringer af ressourceeffektiviteten, vil 
den europæiske økonomi fortsat være 
udsat for alvorlige risici relateret til 
energipriser, herunder potentielle 
olieprischok eller gasmangel. Ved 
yderligere at fastsætte et mål på 
60 g CO2/km i 2025 sikres det, at nye
køretøjers brændstoføkonomi fortsat vil 
blive forbedret efter 2020, at økonomien 
bliver mindre sårbar over for prischok på 
olie, og at køretøjer med ultralave 
emissioner kommer ind på markedet i 
større antal.

Or. en

Begrundelse

Undersøgelsen "Exploring possible car and van CO2 emission targets for 2025 in Europe" fra 
november 2012 foretaget af Ricardo-AEA viser, at et mål på 60 g/km i 2025 for biler ville 
fremskynde indførelsen af teknologier med ultralave emissioner. Dette mål kan ikke nås med 
konventionelle biler og hybridbiler alene, medmindre bilernes størrelse og ydelse reduceres. 
Derfor er der behov for, at der i en vis grad indføres køretøjer med ultralave emissioner.

Ændringsforslag 15
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 16
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 på 95 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 på 95 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 
afspejler bilernes faktiske CO2-
emissionsmønster.

Or. en
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Ændringsforslag 17
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er særlig vigtigt, at 
brændstofforbrug og CO2-emissioner ved 
ibrugtagningsprøverne anvendes under 
normale brugsforhold i testcyklussen. 
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, 
der er annonceret. 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 
unødvendige forsinkelser ved sikringen af overensstemmelsen efter ibrugtagning.

Ændringsforslag 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Højere og stadig stigende priser på 
fossile brændstoffer og især olie er en 
trussel mod økonomisk genopretning, 
energisikkerhed og prisoverkommelighed 
for energi i Europa. Oliechok kan føre til 
dybe recessioner, reduceret 
konkurrenceevne og stigende 
arbejdsløshed. Derfor er reduktion af 
vores olieafhængighed via bl.a. en 
forøgelse af nye personbilers og lette 
erhvervskøretøjers effektivitet og 
bæredygtighed en prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 19
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Det skal stadig tilstræbes at sikre, at 
der opnås yderligere CO2-reduktioner ud 
over Unionens mål på 95 g CO2/km, og at 
målingerne i henhold til forordning (EF) 
nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesbestemmelser relaterer til 
de emissioner, der rent faktisk 
forekommer ved køretøjer i trafikken. For 
at nå dette bør krav om overensstemmelse 
efter ibrugtagning for CO2 indgå i 
forordning (EF) nr. 443/2009.

Or. en

Begrundelse

Der er en voksende kløft mellem typegodkendelse og de faktiske emissioner fra nye biler. 
Dette er vigtigt, da en mindskelse af CO2-emissioner giver direkte udslag i 
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brændstofbesparelser for forbrugere. For at sikre, at målinger af CO2-emissioner pr. 
kilometer svarer til de faktiske CO2-emissioner fra køretøjer i trafikken, skal der indføres 
krav om overensstemmelse efter ibrugtagning for CO2. Sådanne krav er allerede på plads for 
andre forurenende emissioner.

Ændringsforslag 20
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør revidere 
antagelsen om nul-emission med hensyn 
til elektriske køretøjer for 2025 og derefter 
og indføre målesystemer, der tager hensyn 
til drivhusgasemissioner, som er opstået 
under elproduktion.

Or. en

Ændringsforslag 21
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
fabrikanter, bør producenter, som står for 
mindre end 500 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af køretøjets nytteparameter i form af 
masse, og en stor administrativ byrde i 
forbindelse med undtagelsesproceduren og 
kun marginale fordele i form af lavere 
CO2-emissioner fra de køretøjer, som 
sælges af disse fabrikanter, bør 
producenter, som står for mindre end 500 
nye personbiler årligt, undtages delvist fra 
anvendelsesområdet for de specifikke 
emissionsmål og fra afgifterne for 
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emissionsoverskridelser. Forpligter 
Kommissionen til at fremlægge 
alternative kriterier for nytten af sådanne 
køretøjer under hensyntagen til forholdet 
mellem motoreffekt og det arbejde, som 
hele køretøjet udfører.

Or. pl

Begrundelse

Selve køretøjets masse udgør blot et af flere vigtige kriterier, men vedrører ikke andre vigtige 
nytteparametre forbundet med motorens arbejde eller friktionsmodstand eller tab som følge af 
turbulens, dvs. aerodynamikken af køretøjets form.

Ændringsforslag 22
Jan Březina, Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
fabrikanter, bør producenter, som står for 
mindre end 500 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
fabrikanter, bør producenter, som står for 
mindre end 1 000 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanter, der fremstiller i små mængder, har ansøgt om undtagelser via en kompliceret 
proces, der har krævet betydelige ressourcer, også for EU. Kommissionens 
konsekvensanalyse fastslår, at disse fabrikanter har en beskeden indflydelse på klimaet. 
Desuden forhindrer grænsen på 500 biler disse små virksomheders økonomiske udvikling, der 
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med større sandsynlighed vil være finansielt levedygtige med en produktion på op til 1 000 
biler, navnlig i forbindelse med den økonomiske krise.

Ændringsforslag 23
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Proceduren for indrømmelse af 
undtagelser til fabrikanter af små 
mængder bør forenkles for at skabe mere 
fleksibilitet med hensyn til tidspunktet for 
fabrikanters ansøgning om en undtagelse 
og Kommissionens beslutning om at 
indrømme en undtagelse.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Små fabrikanter af køretøjer med stor effekt, der er beregnet til personer, der er glade stor 
styrke og høje accelerationer, bør ikke favoriseres. Produktionen af disse køretøjer er ikke 
samfundsmæssigt nødvendig.

Ændringsforslag 24
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Proceduren med at undtage 
nichefabrikanter bør videreføres frem til 
2020. For at sikre, at den reduktionsindsats, 
der kræves af nichefabrikanter svarer til 
store fabrikanters, bør der dog fra og med 
2020 gælde et mål for nichefabrikanter, 
som er 45 % lavere end deres 
gennemsnitlige specifikke emissioner i 
2007.

(6) Proceduren med at undtage 
nichefabrikanter bør videreføres frem til 
2020. En nichefabrikant skal på 
undtagelsestidspunktet kunne påvise, at 
vedkommende overholder sine 
overordnede forpligtelser. For at sikre, at 
den reduktionsindsats, der kræves af 
nichefabrikanter svarer til store 
fabrikanters, bør der dog fra og med 2020 
gælde et mål, der er ens for alle 
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fabrikanter.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre fair konkurrence.

Ændringsforslag 25
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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 
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.

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og indføre 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
betingelserne for den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede mål og virkningerne for 
udviklingen af omkostningseffektiv 
teknologi til reduktion af støv og skadelige 
gasser og støj fra 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 CO2-mål, også for 
perioden efter 2020. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af værdien af 
CO2-emissioner i alle faser af 
produktionen, såvel som i hele køretøjets 
levetid, i forbindelse med bortskaffelse og 
genanvendelse.

Or. pl

Begrundelse

I forbindelse med emissioner er der behov for en holistisk tilgang.
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Ændringsforslag 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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 
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.

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at der gives anvisninger
for perioden efter 2020. Dette bør ske ved 
at angive et mål for 2025. Målet bør
baseres på den nødvendige reduktionstakt
for at være i overensstemmelse med EU's 
langsigtede klimamål og fremme
udviklingen af omkostningseffektiv CO2-
reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og fremsætter 
forslag om mål for perioden efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 27
Hannu Takkula

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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 
EU's langsigtede klimamål og virkningerne 
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
forordning (EF) nr. 443/2009 bør ændres 
for perioden efter 2020. Denne angivelse 
bør baseres på en vurdering af den 
nødvendige reduktionstakt i 
overensstemmelse med EU's langsigtede 
klimamål og virkningerne for udviklingen 
af omkostningseffektiv CO2-reducerende 
teknologi til biler. Det er derfor ønskeligt, 
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til fornyet overvejelse, at Kommissionen 
udarbejder en rapport herom og i givet fald 
fremsætter forslag om mål, også for 
perioden efter 2020.

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. Rapporten skal tage højde for CO2-
emissioner i bilers samlede livscyklus 
(inklusive fremstilling og slutbehandling).

Or. en

Ændringsforslag 28
Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) 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 
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.

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
forordning (EF) nr. 443/2009 bør ændres 
for perioden efter 2020. Denne angivelse 
bør baseres på en vurdering af den 
nødvendige reduktionstakt i 
overensstemmelse med 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, der skal nås inden 2025 
og derefter.

Or. en

Ændringsforslag 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
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Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I erkendelse af de lange forsknings-
og udviklingsperioder, som fabrikanterne 
har brug for, og for 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 2007, hvor man opstillede 
mål for 2020. Hvis Europa fortsat ønsker
at indtage en førende position i det 
globale kapløb om renere køretøjer under 
hensyntagen til de nyligt vedtagne 
ambitiøse standarder for 
brændstoføkonomi i USA, bør Europa 
fastsætte et langsigtet mål på 65 g CO2/km 
i 2025.

Or. en

Ændringsforslag 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Da korrekte og sandfærdige 
oplysninger om CO2-emission og 
brændstofforbrug, som er direkte 
relaterede, er afgørende for forbrugerne 
for at kunne træffe valg på et 
velinformeret grundlag, bør forudsigelsen 
af disse parametre gives den største 
opmærksomhed. Men i dag afviger de 
reelle emissioner fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer i trafikken i høj grad 
fra de værdier, som er bestemt i den 
nuværende testcyklus. Derfor er der 
behov for en hurtig udvikling af en 
forbedret testcyklus.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) 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.

(8) 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 en 
hurtig udvikling af en forbedret testcyklus 
af afgørende betydning. Når de 
nuværende prøvningsprocedurer, der er 
anført i bilag I til forordning (EF) nr. 
443/2009, som fastsætter
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 køretøjsklasser.

Or. en

Ændringsforslag 32
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) 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.

(8) 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 (WLTP)) 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. For at give fabrikanterne 
planlægningssikkerhed bibeholdes den 
nuværende prøvningsprocedure ved 
anvendelsen af denne forordning til og 
med 2020. Fra 2021 bør WLTP afløse den 
nuværende prøvningsprocedure. Når
WLTP i 2021 anvendes med henblik på 
denne forordning, vil de grænser, der er 
fastsat i bilag I skulle tilpasses for at sikre 
lige strenge krav for fabrikanter og 
køretøjsklasser.

Or. de

Ændringsforslag 33
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
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Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009
ved ændringer i værdien for køretøjets 
masse og fodaftryk og de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 34
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr.
715/2007. Det er navnlig vigtigt, at 

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
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Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 35
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) 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 
skadelige emissioner fra moderne 
forbrændingsmotorer. Derfor opfordres 
Kommissionen til at fremlægge en rapport 
om dette spørgsmål.

Or. lv

Ændringsforslag 36
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk og deres 
anvendelse som nytteparameteren i 
formlerne i bilag I. De foreliggende data og 
deres potentielle anvendelse er vurderet 
som led i konsekvensanalysen, og det 
konkluderes på grundlag af denne 

(14) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk og deres 
anvendelse som nytteparameteren i 
formlerne i bilag I til forordning (EF) 
nr. 443/2009. De foreliggende data og 
deres potentielle anvendelse er vurderet 
som led i konsekvensanalysen, og det 
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vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020. De 
lavere omkostninger og fordelene ved en 
ændring til fodaftrykket som 
nytteparameter bør dog overvejes ved 
fremtidige revisioner.

konkluderes på grundlag af denne 
vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020, da en 
ændring af nytteparameteren ikke ville
opfylde målet om planlægningssikkerhed, 
fordi fabrikanterne har lagt deres 
køreplan for overholdelse af 2020-målene 
med udgangspunkt i, at den nuværende 
parameter fastholdes. De lavere 
omkostninger og fordelene ved
fodaftrykket vil dog retfærdiggøre, at det 
bruges som nytteparameter fra og med 
2025. For at sikre en problemfri overgang 
til en fremtidig ændring fra masse til 
fodaftryk bør der indføres en formel 
baseret på fodaftryk, der kan anvendes af 
fabrikanterne som et alternativ til den 
massebaserede formel fra og med 2016.

Or. en

Ændringsforslag 37
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Nye personbilers specifikke 
emissioner af CO2 måles på et 
harmoniseret grundlag i Unionen efter 
metoden i forordning (EF) nr. 715/2007 
og forordning (EF) nr. 692/2008. For at 
minimere den administrative byrde af 
forordning (EF) nr. 443/2009 bør 
opfyldelse måles med henvisning til data 
om registrering af nye biler i Unionen 
eller overensstemmelse efter ibrugtagning 
indsamlet af medlemsstaterne og 
indberettet til Kommissionen. Af hensyn 
til sammenhængen i de data, der 
anvendes til at vurdere opfyldelsen, bør 
reglerne for indsamling og indberetning 
af disse data så vidt muligt harmoniseres.
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Or. en

Ændringsforslag 38
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) I direktiv 2007/46/EF er det fastsat, 
at fabrikanten leverer en typeattest, der 
skal ledsage hver ny personbil, og at 
medlemsstaterne kun må tillade 
registrering og ibrugtagning af en ny 
personbil, hvis den ledsages af en gyldig 
typeattest. Data, som medlemsstaterne 
indsamler, bør, hvor det er relevant, være 
i overensstemmelse med den typeattest, 
som fabrikanten udsteder for personbilen. 
Såfremt en medlemsstat af berettigede 
årsager ikke anvender typeattesten til 
fuldførelse af registreringsprocessen og 
ibrugtagning af en ny personbil, bør den 
iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig 
nøjagtighed i overvågningsproceduren. 
Der bør udarbejdes en standarddatabase i 
Unionen over data om typeattester og 
ibrugtagning. Databasen bør anvendes 
som fælles reference for at give 
medlemsstaterne mulighed for lettere at 
vedligeholde deres registreringsdata, når 
nye køretøjer registreres.

Or. en

Ændringsforslag 39
Yannick Jadot<

Forslag til forordning
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Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Fabrikanternes opfyldelse af målene 
i forordning (EF) nr. 443/2009 bør 
vurderes på EU-plan. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør justeres efter, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at give et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at reducere specifikke 
CO2-emissioner fra personbiler skal 
præmien afspejle teknologiske 
omkostninger og sandsynlige øvre 
marginale omkostninger i forbindelse 
med overholdelse af forordning (EF) 
nr. 443/2009. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

Afgiften for emissionsoverskridelser skal fastsættes på et niveau, der sikrer, at alle fabrikanter 
overholder forordningen. For at give et tilstrækkeligt incitament til at træffe foranstaltninger 
for at reducere specifikke CO2-emissioner fra personbiler skal præmien afspejle de 
sandsynlige øvre marginale omkostninger for individuelle fabrikanter baseret på 
teknologiomkostningerne.

Ændringsforslag 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII
til forordning (EF) nr. 692/2008 og
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007, bilag III og 
XII til forordning (EF) nr. 692/2008, 
regulativ ECE R83-06 og ECE R101 som 
henholdsvis gyldig den ...+.

___________________
+ EUT: Dato for vedtagelsen af denne 
forordning indsættes.

Or. en

Begrundelse

Versionen af den nuværende Euro 6-forordning (NEDC/ECE R83 og ECE R101) bør 
opdateres for at garantere den samme grad af stringens for de mål, der er fastsat i dag, 
uanset de planlagte ændringer i procedurerne og cyklussen som sådan.

Ændringsforslag 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007, bilag III og 
XII til forordning (EF) nr. 692/2008, 
regulativ ECE R83-06 og ECE R101 som 
henholdsvis gyldig den ...+.

___________________
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+ EUT: Dato for vedtagelsen af denne 
forordning indsættes.

Or. en

Begrundelse

Versionen af den nuværende Euro 6-forordning (NEDC/ECE R83 og ECE R101) bør 
opdateres for at garantere den samme grad af stringens for de mål, der er fastsat i dag, 
uanset de planlagte ændringer i procedurerne og cyklussen som sådan.

Ændringsforslag 42
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil samt 
ved hjælp af innovative teknologier.

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 80 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Makroøkonomiske modeller i konsekvensanalysen for denne lovgivning viser, at 
besparelserne fra færre EU-udgifter til olie som følge af 2020-målet ville føre til en BNP-
vækst på omkring 12 mia. EUR. Hvis 2020-målene blev forstærket, ville dette tal være endnu 
højere.
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Ændringsforslag 43
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
efter stk. 2:

"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 60 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner for bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og dens 
gennemførelsesbestemmelser."

Or. en

Ændringsforslag 44
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
efter stk. 2:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 75 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner for bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og dens 
gennemførelsesbestemmelser."

Or. en
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Begrundelse

Et langsigtet mål giver bilfabrikanter og automobilleverandører planlægnings- og 
investeringssikkerhed. I 2008 blev det langsigtede mål fastsat 12 år på forhånd, og dette bør 
igen være tilfældet. Et mål på 75 g vil sikre, at konventionelle køretøjer forbedres yderligere, 
men vil ikke kræve omfattende udbredelse af meget avancerede teknologier, såsom 
elkøretøjer.

Ændringsforslag 45
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
efter stk. 2:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål for gennemsnitlige 
emissioner for bilparken af nye biler på 
mellem 65 g CO2/km og 75 g CO2/km, som 
angivet i artikel 13, stk. 5."

Or. en

Ændringsforslag 46
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 95 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og 

Fra og med 2020 bliver det i denne 
forordning fastsatte mål på 95 g CO2/km
for de gennemsnitlige emissioner med 
denne forordning 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 samt
ved hjælp af innovative teknologier.

gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
skal opnås ved hjælp af tekniske 
forbedringer af motorerne samt
innovative teknologier.

Or. de

Ændringsforslag 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
efter stk. 2:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 65 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner for bilparken 
af nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008 og dens 
gennemførelsesbestemmelser."

Or. en

Ændringsforslag 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
som stk. 2:
"Til måling af CO2-emissioner erstatter 
den verdensomspændende 
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prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test 
procedure (WLTP)) 
prøvningsprocedurerne i forordning (EF) 
nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesbestemmelser."

Or. en

Ændringsforslag 49
Jan Březina, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 2 – 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 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
500 nye personbiler, 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 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
1 000 nye personbiler, der er registreret i 
EU i det foregående kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanter, der fremstiller i små mængder, har ansøgt om undtagelser via en kompliceret 
proces, der har krævet betydelige ressourcer, også for EU. Kommissionens 
konsekvensanalyse fastslår, at disse fabrikanter har en beskeden indflydelse på klimaet. 
Desuden forhindrer grænsen på 500 biler disse små virksomheders økonomiske udvikling, der 
med større sandsynlighed vil være finansiel levedygtig med en produktion på op til 1 000 
biler, navnlig i forbindelse med den økonomiske krise.

Ændringsforslag 50
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 2 – 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 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
500 nye personbiler, 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 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
fabrikant, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
5000 nye personbiler, der er registreret i 
EU i det foregående kalenderår.

Or. ro

Ændringsforslag 51
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 3, stk. 1, affattes litra f) 
således:
f) "specifikke CO2-emissioner": en 
personbils CO2-emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og specificeret som CO2-
masseemission (kombineret) på 
typeattesten. For personbiler, som ikke er 
typegodkendt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007, forstås ved 
"specifikke CO2-emissioner" CO2-
emissioner målt i overensstemmelse med 
den samme måleprocedure, som er 
præciseret for personbiler i forordning 
(EF) nr. 692/2008 eller i 
overensstemmelse med de procedurer, 
som Kommissionen har vedtaget for at 
etablere CO2-emissionerne fra sådanne 
personbiler. I denne forordning skal 
eventuelle ændringer, som er fastlagt i 
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forordning (EF) nr. 715/2007 og 
forordning (EF) nr. 692/2008 samt i de 
tilgrundliggende ECE-standarder R 83 og 
R 101, og som træder i kraft den 1. januar 
2013, først anvendes fra den 1. januar 
2021."

Or. de

Ændringsforslag 52
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 3, stk. 1, affattes litra h) 
således:
h) "alternative brændstoffer" er kemiske 
stoffer, typisk kulbrinter, med højt 
energiindhold i flydende eller gasholdig 
form.

Or. pl

Begrundelse

De udgøres af såvel biobrændstoffer og traditionelle brændstoffer, der er modificeret og 
udleder mindre CO2.

Ændringsforslag 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 3 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 3, stk. 1, litra f, tilføjes 
følgende i slutningen:
"for så vidt angår dette litra finder den 
nye verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (WLTP) anvendelse pr. 
1. januar 2016."

Or. en

Ændringsforslag 54
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
Superkreditter
1) Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner indgår hver ny 
personbil med specifikke CO2-emissioner 
på mindre end 50 % af det specifikke 
emissionsmål for en fabrikant i henhold 
til forordning (EF) nr. 433/2008 som:
- 3,5 biler i 2012
- 3,5 biler i 2013
- 2,5 biler i 2014
-2,5 biler i 2015
- 2,5 biler i 2016
- 2,5 biler i 2017
- 2 biler i 2018
- 2 biler i 2019
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- 2 biler i 2020.
1a) En særlig modregning i medfør af stk. 
1 foretages kun, hvis en fabrikants 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i det pågældende kalenderår ikke 
overstiger 15% af dennes specifikke 
emissionsmål.

Or. de

Ændringsforslag 55
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

"Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent."

Or. en

Ændringsforslag 56
Werner Langen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel indsættes efter 
artikel 5:

udgår

"Artikel 5a
Superkreditter for 95 g CO2/km-målet
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.
2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent."

Or. de

Ændringsforslag 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Superkreditter for 95 g CO2/km-målet Incitamenter for biler med lave 
emissioner

Or. en
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Ændringsforslag 58
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Superkreditter for 95 g CO2/km-målet Superkreditter

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km som:

- 2 biler i 2020
- 1,7 bil i 2021
- 1,5 bil i 2022
- 1,3 bil i 2023
- 1 bil fra 2024

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige
20 000 nye registreringer af personbiler pr. 
producent."

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i et givet år, må 
sammenlagt ikke overstige 2 % af de nye 
registreringer af personbiler pr. producent."

Or. en

Begrundelse

På grund af de høje omkostninger til FoU, råstoffer og produktion, der er forbundet med 
udviklingen af køretøjer med ultralave emissioner, kan der være brug for yderligere 
incitamenter til at motivere producenterne til at starte forsyningen af køretøjer med ultralave 
emissioner tidligere, end de ellers ville have gjort. Superkreditter kan tjene dette formål, men 
vil også kunne underminere målet om 95 g. Derfor skal der skabes den rigtige balance ved at 
begrænse multiplikatorerne, tidsrammen og mængden af kreditter, der kan anvendes.

Ændringsforslag 59
Alejo Vidal-Quadras
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke emissioner på 
under 45 g CO2/km som 2 personbiler i 
perioden fra 2016 til 2019.

Or. en

Ændringsforslag 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 for en 
producent:

a) skal det specifikke emissionsmål for en 
producent, der sælger mindre end 4 % af 
nye biler med lave emissioner med 
emissioner på under 35 g CO2/km, 
nedsættes med:
- 4 g for producenter, der sælger mindre 
end 1 % af biler med lave emissioner
- 3 g for producenter, der sælger mindre 
end 2 % af biler med lave emissioner
- 2 g for producenter, der sælger mindre 
end 3 % af biler med lave emissioner
- 1 g for producenter, der sælger mindre 
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end 4 % af biler med lave emissioner
b) skal det specifikke emissionsmål for en 
producent, der sælger mere end 4 % af 
nye biler med lave emissioner med 
emissioner på under 35 g CO2/km, 
forhøjes med:
- 2 g for producenter, der sælger mere end 
4 % af biler med lave emissioner
- 3 g for producenter, der sælger mere end 
5 % af biler med lave emissioner
1a. Det samlede antal biler pr. producent 
med specifikke CO2-emissioner på 
35 g CO2/km skal offentliggøres senest 
den 28. februar hvert år for så vidt angår 
det forudgående kalenderår, der begynder 
i ...+.
1b. Senest den 28. februar for så vidt 
angår det forudgående kalenderår, der 
begynder i ...+, offentliggør Kommissionen 
en rapport om, hvordan incitamenterne 
for biler med lave emissioner har påvirket 
producenternes specifikke emissionsmål.
__________________
+ EUT: Året for denne forordnings 
ikrafttræden indsættes.

Or. en

Ændringsforslag 61
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Superkreditter for 95 g CO2/km-målet Køretøjer med ultralave CO2-emissioner
1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-

1. Fra 2020: 
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emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

a) øges de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissionsmål for alle producenter, der er 
ansvarlige for registrering af mere end 
5 % af de nye personbiler med specifikke 
CO2-emissioner på under 50 g CO2/km på 
EU-markedet, med 2 g CO2/km
b) reduceres de gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissionsmål for alle producenter, 
der er ansvarlige for registrering af 
mindre end 4 % af de nye personbiler med 
specifikke CO2-emissioner på under 
50 g CO2/km på EU-markedet, med 
1 g CO2/km
c) berøres de gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissionsmål for producenter, der er 
ansvarlige for registrering af mellem 4 % 
og 5 % af de nye personbiler med 
specifikke CO2-emissioner på under 
50 g CO2/km på EU-markedet, ikke.

Or. en

Ændringsforslag 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km eller 
med en emission på mindre end 50 % af 
den CO2-værdi, der er angivet ved dens 
specifikke emissionsmål, jf. formlen i 
bilag I, med et loft på 70 g CO2/km, som 2 
personbiler fra og med 2016. Dele af eller 
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alle de akkumulerede kreditter kan 
anvendes alle år inden for perioden 2016-
2025.

Or. en

Begrundelse

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Ændringsforslag 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km eller 
med en emission på mindre end 50 % af 
den CO2-værdi, der er angivet ved dens 
specifikke emissionsmål, jf. formlen i 
bilag I, med et loft på 70 g CO2/km, som 2 
personbiler fra og med 2016. Dele af eller 
alle de akkumulerede kreditter kan 
anvendes alle år inden for perioden 2016-
2025.
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Or. en

Begrundelse

EU har vedtaget en generel politisk vision, der sigter mod en ren og bæredygtig transport i de 
kommende årtier. Dette vil føre til en hurtigere udbredelse på markedet af disse meget 
omkostningsintensive teknologier og vil gavne alle interessenter, herunder kunder (tidligere 
produktforsyning), miljø (lavere CO2-emissioner) og producenter (hurtigere reduktion af 
omkostninger). Som følge af markedssituationens usikkerhed er der behov for at indarbejde 
visse fleksible mekanismer for at bevare støtten til disse køretøjer.

Ændringsforslag 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km eller 
med en emission på mindre end 50 % af 
den CO2-værdi, der er angivet ved dens 
specifikke emissionsmål, jf. formlen i 
bilag I, med et loft på 70 g CO2/km, som
1,5 personbil fra og med 2016.

Or. en

Ændringsforslag 65
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
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ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 2 
personbiler i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

Or. en

Begrundelse

Støtteniveauet for køretøjer med lavt CO2-niveau er højere i eksempelvis USA og Kina. EU's 
politik må være på linje med disse lande/regioner for at undgå, at EU bliver 
konkurrencemæssigt ringere stillet, hvilket vil få en negativ indvirkning på konkurrenceevnen 
for EU's industri i den globale sammenhæng.

Ændringsforslag 66
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 45 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og
som 1 personbil fra og med 2024.

Or. en

Begrundelse

I en periode med overgang fra brændstofbiler til elektriske biler, er det ikke alle steder, der 
kan skaffes strøm til bilerne (navnlig i tyndt befolkede områder). Det er derfor vigtigt også at 
give incitamenter til udvikling af hybride elkøretøjer med lavt CO2-niveau.

Ændringsforslag 67
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

1. Ved beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke emissioner af CO2 indgår hver 
ny personbil med specifikke CO2-
emissioner på under 50 g CO2/km som 1,3 
personbil i perioden fra 2020 til 2023 og 
som 1 personbil fra og med 2024.

Or. ro

Ændringsforslag 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent.

udgår

Or. en

Begrundelse

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
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China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Ændringsforslag 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 70
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 
20 000 nye registreringer af personbiler 
pr. producent.

2. Fra 2020 og hvert efterfølgende 
kalenderår beregner Kommissionen på 
grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger, jf. artikel 8, stk. 2, i hvilket 
omfang de krediteringer og debiteringer, 
der er opnået i henhold til 
bestemmelserne i denne artikel, har 
indvirkning på det i artikel 1, stk. 2,
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fastsatte målniveau."

Or. en

Ændringsforslag 71
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige
20 000 nye registreringer af personbiler pr. 
producent.

2. Det maksimale antal nye personbiler, 
som de i stk. 1 fastsatte multiplikatorer 
finder anvendelse på i perioden 2020 til 
2023, må sammenlagt ikke overstige 1 % 
af de nye registreringer af personbiler pr. 
producent.

Or. de

Ændringsforslag 72
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 5 a (ny) – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forøgelsen af hver producents 
specifikke emissioner som afledt af 
superkreditberegningen må ikke overstige 
5 g CO2/km.

Or. en

Ændringsforslag 73
Adam Gierek



PE504.233v01-00 42/78 AM\925662DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 affattes således:
"For at sikre, at en fabrikant overholder 
de specifikke emissionsmål, som er fastsat 
i artikel 4, reduceres de specifikke CO2-
emissioner for hvert enkelt køretøj, 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, hvis mindst 30 % af 
tankstationerne i den medlemsstat, hvor 
det køretøjet er registreret, sælger denne 
form for alternativt brændstof, herunder 
biobrændstoffer, der opfylder 
bæredygtighedskriterierne, 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 74
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Overensstemmelse efter ibrugtagning
1. Bestemmelserne til sikring af 
overensstemmelse efter ibrugtagning 
finder tilsvarende anvendelse for 
brændstofforbrug og CO2-emissioner fra 
nye personbiler i deres normale livscyklus 
ved normale driftsforhold, som fastlagt i 
artikel 9 og bilag II i forordning (EF) nr. 
692/2008. Disse bestemmelser kræver en 
separat friløbsprøvning af den nye bil, for 
hvilken der kontrolleres overensstemmelse 
efter ibrugtagning, for at fremskaffe 
modstandsværdierne til indstilling af 
dynamometret.
2. Resultaterne af 
ibrugtagningsprøvningen skal ledsages af 
en godkendelsesrapport, der udfyldes af et 
uafhængigt og certificeret organ. 
Godkendelsesrapporten skal evaluere, om 
testen efter ibrugtagning har været 
repræsentativ for normale driftsforhold, 
og om justeringer har været 
velbegrundede.
3. Medlemsstaterne offentliggør 
resultaterne af 
ibrugtagningsprøvningerne og de 
ledsagende godkendelsesrapporter i 
elektronisk form i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF og forelægger disse
resultater og godkendelsesrapporten for 
Kommissionen inden tre måneder.
4. Hvis den målte værdi af CO2-
emissioner for en ny personbil under 
ibrugtagningsprøvning overstiger de 
specifikke CO2-emissioner, der er anført 
under artikel 8, stk. 2, med mere end 4 %, 
foretager Kommissionen en ny beregning 
af de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner for fabrikanten i de 
foregående år for at fastslå 
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overensstemmelse med målet for 
specifikke emissioner i henhold til artikel 
8. Med udgangspunkt i nye beregninger 
pålægges enhver overskridelse af målet 
for specifikke emissioner en afgift for 
emissionsoverskridelse i 
overensstemmelse med artikel 9.
5. Kommissionen fører et centralregister 
over resultaterne af de nationale 
myndigheders ibrugtagningsprøvninger 
og offentliggør hvert år en 
sammenfattende rapport. Centralregistret 
og den sammenfattende rapport 
offentliggøres i elektronisk form.
6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere regler 
for overensstemmelse efter ibrugtagning, 
jf. stk. 1, som er nødvendige for at sikre, 
at ibrugtagningsprøvningerne i videst 
muligt omfang genskaber de normale 
driftsbetingelser, og støtter en ensartet 
gennemførelse baseret på erfaringer 
indhentet under gennemførelsen af stk. 1 
ved producenterne og evalueringerne i de 
i stk. 2 omhandlede 
godkendelsesrapporter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 14, stk. 2. Nævnte 
regler skal vedtages senest den 
[DDMMÅÅÅÅ]."

Or. en

Begrundelse

De eksisterende bestemmelser for overensstemmelse efter ibrugtagning er veletablerede og 
udgør et egnet grundlag for måling af brændstofforbrug og CO2-emissioner under normale 
driftsbetingelser. Hvis de faktiske CO2-emissioner overstiger dem, der er anført på 
typeattesten, med mere end en rimelig margin, bør Kommissionen revidere 
overensstemmelsen med de specifikke emissionsmål for de tidligere år og pålægge passende 
afgifter for emissionsoverskridelser.

Ændringsforslag 75
Adina-Ioana Vălean
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Overensstemmelse efter ibrugtagning
1. Bestemmelserne til sikring af 
overensstemmelse efter ibrugtagning som 
fastlagt i artikel 9 og bilag II i forordning 
(EF) nr. 692/2008 finder tilsvarende 
anvendelse for brændstofforbrug og CO2-
emissioner fra personbiler i deres normale 
livscyklus ved normale driftsforhold.
2. For alle nye biler kan resultaterne af 
ibrugtagningsprøvninger ledsages af en 
godkendelsesrapport, der udarbejdes af et 
uafhængigt og certificeret organ, som 
vurderer, om ibrugtagningsprøvninger 
var repræsentative for normale 
driftsforhold, og om justeringer har været 
velbegrundede.
3. Medlemsstaterne offentliggør 
resultaterne af 
ibrugtagningsprøvningerne og de 
ledsagende godkendelsesrapporter i 
elektronisk form i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF og forelægger disse
resultater og godkendelsesrapporten for 
Kommissionen inden tre måneder.
4. Hvis den målte værdi af CO2-
emissioner fra en personbil under 
ibrugtagningsprøvning overstiger de 
specifikke CO2-emissioner, der er anført 
under artikel 8, stk. 2, med mere end 4 %, 
foretager Kommissionen en ny beregning 
af de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner for fabrikanten i det 
pågældende år for at fastslå 
overensstemmelse med målet for 
specifikke emissioner i henhold til artikel 
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8. Med udgangspunkt i nye beregninger 
pålægges enhver overskridelse af målet 
for specifikke emissioner en afgift for 
emissionsoverskridelse i 
overensstemmelse med artikel 9.
5. Kommissionen fører et centralregister 
over resultaterne af de nationale 
myndigheders ibrugtagningsprøvninger 
og offentliggør hvert år en 
sammenfattende rapport. Centralregistret 
og den sammenfattende rapport 
offentliggøres i elektronisk form."

Or. en

Ændringsforslag 76
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 77
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Artikel 8, stk. 4, affattes således:
"4) Kommissionen fører et centralt 
register over de data, som 
medlemsstaterne har rapporteret i medfør 
af denne artikel. Det centrale register er 
offentligt tilgængeligt.
Senest den 30. juni 2011 og hvert 
efterfølgende år foretager Kommissionen 
følgende foreløbige beregning for hver 
fabrikant:
a) de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner i det foregående kalenderår
b) de specifikke emissionsmål i det 
foregående kalenderår, og
c) forskellen mellem de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
foregående kalenderår, beregnet i 
henhold til litra a), og de specifikke 
emissionsmål for samme år.
Senest den 30. juni 2016 og hvert 
efterfølgende år til og med 2023 foretager 
Kommissionen desuden følgende 
foreløbige beregning for hver fabrikant:
a) de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner i det foregående kalenderår, 
uden at der tages hensyn til de i artikel 5 
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nævnte superkreditter
b) forskellen mellem de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
foregående kalenderår, beregnet i 
henhold til litra a), og de specifikke 
emissionsmål for samme år.
Kommissionen underretter hver fabrikant 
om sin foreløbige beregning for denne 
fabrikant. Underretningen skal indeholde 
data for hver medlemsstat om antallet af 
registrerede nye personbiler og deres 
specifikke CO2-emissioner."

Or. de

Ændringsforslag 78
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Artikel 8, stk. 5, affattes således:
"5) Fabrikanterne kan inden for tre 
måneder efter underretningen om den 
foreløbige beregning, jf. stk. 4, underrette 
Kommissionen om eventuelle fejl i 
dataene med angivelse af, i hvilken 
medlemsstat fejlen efter fabrikantens 
mening er sket.
Kommissionen ser nærmere på eventuelle 
underretninger fra fabrikanterne og 
ændrer eller godkender senest den 31. 
oktober de foreløbige beregninger, jf. stk. 
4."
Fra den 1. januar 2016 til og med 2023 
meddeler hver fabrikant inden for tre 
måneder efter underretningen om den 
foreløbige beregning, jf. stk. 4, 
Kommissionen, om Kommissionen ved 
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beregningen af fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i det foregående kalenderår skal tage 
hensyn til de i artikel 5 nævnte 
superkreditter.

Or. de

Ændringsforslag 79
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 9, stk. 2, litra b), affattes 
således:
"b) Fra 2019:
(emissionsoverskridelse × 130 EUR) × 
antal nye personbiler."

Or. en

Begrundelse

For at sikre overholdelse af forordningen er det afgørende, at afgiften for 
emissionsoverskridelse har en passende størrelse. I henhold til Kommissionens 
konsekvensanalyse ligger de gennemsnitlige marginale omkostninger for at opnå de 95 g/km i 
2020 på 91 EUR pr. g CO2/km. For at kunne afspejle de sandsynlige øvre marginale 
omkostninger for opfyldelse af 2020-målene skal afgiften for emissionsoverskridelse forhøjes 
til mindst 130 EUR pr. g CO2/km.

Ændringsforslag 80
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 4, første afsnit, affattes således:
"En ansøgning om dispensation fra det 
specifikke emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som med alle 
sine sammenhørende virksomheder er 
ansvarlig for mellem 10 000 og 100 000 
nye personbiler, der registreres i 
Fællesskabet hvert kalenderår."

Or. en

Begrundelse

For at sikre en gradvis generel sænkning af CO2-emissionerne fra bilparken skal undtagelsen 
for nichefabrikanter fra 2020 reduceres til 100 000 indtil 2030.

Ændringsforslag 81
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis anvendelsen vedrører bilag I, 
punkt 1, litra c), et mål, som udgør en 
reduktion på 45 % i forhold til de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i 2007, eller når flere forbundne 
virksomheder indgiver en enkelt 
ansøgning, udgør en gennemsnitlig 
reduktion på 45 % i forhold til disse 
virksomheders gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner i 2007.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 82
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) I stk. 4, andet afsnit, indsættes 
følgende litra ca):
"ca) hvis anvendelsen vedrører bilag I, 
punkt 1, litra d), et mål, som udgør en 
reduktion på 65 % i forhold til de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
i 2007, eller når flere forbundne 
virksomheder indgiver en enkelt 
ansøgning, udgør en gennemsnitlig 
reduktion på 65 % i forhold til disse 
virksomheders gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner i 2007."

Or. en

Ændringsforslag 83
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 12, stk. 1, udgår den sidste 
sætning.

Or. pl

(Det samlede bidrag fra disse teknologier til reduktion af det gennemsnitlige specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være op til 7 g CO2/km.)

Begrundelse

Innovative teknologier bør ikke begrænses.
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Ændringsforslag 84
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1. Efter anmodning fra en leverandør 
eller en fabrikant skal der tages hensyn til 
CO2-besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier.
Denne hensyntagen til teknologier skal 
som minimum omfatte en 
godkendelsesrapport udarbejdet af en 
teknisk tjeneste som omhandlet i artikel 7 
i forordning (EU) nr. 725/2011.
Det samlede bidrag fra disse teknologier 
til nedbringelse af det specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være 
op til 3,5 g CO2/km pr. bil."

Or. en

Begrundelse

Miljøinnovationer forbedrer køretøjets effektivitet ved kørsel i det virkelige liv, men ikke i 
testcyklussen. Testcyklussen og testprocedurerne skal opdateres, så den bliver mere 
repræsentativ for kørslen i det virkelige liv. Indtil cyklussen er blevet opdateret, kan vi 
acceptere behovet for økologiske innovationer, så længe den aktuelle robuste 
evalueringsprocedure er gældende, og det samlede bidrag, som økologiske innovationer kan 
yde til målet, begrænses til 3,5 g/km.

Ændringsforslag 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1) Efter anmodning fra en leverandør 
eller en fabrikant skal der tages hensyn til 
CO2-besparelser opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier eller en 
kombination af innovative teknologier 
("innovative teknologipakker"). Det 
samlede bidrag fra disse teknologier til 
reduktion af det gennemsnitlige specifikke 
emissionsmål for en fabrikant kan være 
op til 7 g CO2/km."

Or. de

Ændringsforslag 86
Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 2 – første punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af de i stk. 1 omhandlede 
innovative teknologier ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, i denne forordning.

Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af de i stk. 1 omhandlede 
innovative teknologier, eventuelt 
innovative pakkeløsninger, ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 87
Adam Gierek

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 12, stk. 2, udgår litra c)

Or. pl

(c) de innovative teknologier må ikke være omfattet af CO2-målingerne i 
standardprøvecyklussen eller af obligatoriske bestemmelser som følge af supplerende 

foranstaltninger gennemført for at opnå en reduktion på 10 g CO2/km, jf. artikel 1, eller være 
obligatoriske i henhold til andre fællesskabsretlige bestemmelser.)

Begrundelse

Denne udelukkelse fører ikke til logiske slutninger og er ubegrundet.

Ændringsforslag 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Artikel 12, stk. 2, første punktum,
affattes således:

9) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

2. "Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af de i stk. 1 omhandlede 
innovative teknologier ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, i denne forordning."

2. "Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af de i stk. 1 omhandlede 
innovative teknologier eller innovative 
teknologipakker ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 14, stk. 2, i denne forordning.
Procedurereglerne er baseret på følgende 
kriterier:
a) Leverandøren eller fabrikanten skal 
holdes ansvarlig for de CO2-besparelser, 
der er opnået ved anvendelse af 
innovative teknologier eller innovative 
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teknologipakker.
b) De innovative teknologier eller 
innovative teknologipakker skal yde et 
verificeret bidrag til CO2-reduktionen.
Yderligere innovative teknologier og 
innovative teknologipakker og deres 
indvirkning på en personbils specifikke 
CO2-emissioner må kun modregnes med 
den andel, som ligger uden for den 
standardiserede prøvningsprocedure. De 
innovative teknologier og innovative 
teknologipakker må ikke være omfattet af 
obligatoriske bestemmelser som følge af 
supplerende foranstaltninger gennemført 
for at opnå en reduktion på 10 g CO2/km, 
jf. artikel 1, eller være obligatoriske i 
henhold til andre fællesskabsretlige 
bestemmelser."

Or. de

Ændringsforslag 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Artikel 12, stk. 3, affattes således:
"En leverandør eller en fabrikant, der 
anmoder om, at en foranstaltning 
godkendes som en innovativ teknologi 
eller en innovativ teknologipakke, 
forelægger Kommissionen en rapport, 
som bl.a. skal omfatte en 
verifikationsrapport udarbejdet af et 
uafhængigt og godkendt organ. I tilfælde 
af en mulig interaktion mellem den 
pågældende foranstaltning og en anden 
innovativ teknologi eller en anden 
innovativ teknologipakke, der allerede er 
anerkendt, nævnes denne interaktion i 
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rapporten, og verifikationsrapporten skal 
indeholde en evaluering af, i hvilket
omfang denne interaktion ændrer den 
reduktion, der opnås ved hver 
foranstaltning."

Or. de

Ændringsforslag 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) Efter artikel 12, stk. 4, indsættes 
følgende stykke:
"Kommissionen forelægger en gang om 
året Rådet og Europa-Parlamentet en 
rapport om godkendte og afviste 
innovative teknologier og innovative 
teknologipakker."

Or. de

Ændringsforslag 91
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I slutningen af artikel 12 tilføjes 
følgende stykke:
"Kommissionen skal senest den 31. 
december 2013 forelægge en revision af 
gennemførelsesbestemmelser for 
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proceduren for godkendelse af 
miljøinnovationer med det formål at lette 
ansøgningen om anvendelse af innovative 
teknologier. Kommissionen bør efter 
denne revision udgive en håndbog om 
korrekt ansøgning."

Or. de

Begrundelse

Den eksisterende lovgivning, forordning (EF) nr. 443/2009, 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 92
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Artikel 13 ændres således: udgår
a) Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:
"Disse foranstaltninger vedtages ved 
hjælp af delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 14a."
b) Stk. 3, andet afsnit, udgår.
c) Stk. 5 affattes således:
"5. 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."
d) Stk. 7 affattes således:
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
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at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med 
henblik på tilpasning af formlerne i bilag 
I, så de afspejler eventuelle ændringer af 
de forskriftsmæssige afprøvningsmetoder 
til måling af specifikke CO2-emissioner, 
der er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 
692/2008, 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 93
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Artikel 13, stk. 2, afsnit 1, affattes 
således:
"2. Senest 31. oktober 2014 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger 
til ændring af bilag I for at justere 
værdierne M0 og F0, som er nævnt heri, 
for nye personbilers gennemsnitlige 
masse og fodaftryk i de foregående tre 
kalenderår."

Or. en

Ændringsforslag 94
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I artikel 13, stk. 3, indsættes følgende 
som stk. 1a:
"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 95
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, udgår. b) Stk. 3 affattes således:
"3) Fra 2012 gennemfører Kommissionen 
en konsekvensevaluering med det formål 
inden 2014, som anført i artikel 14, stk. 3, 
i forordning (EF) nr. 715/2007, at 
revidere de procedurer for måling af CO2-
emissioner, der er angivet i nævnte 
forordning, for ved anvendelsen af denne 
forordning fra den 1. januar 2021 at 
benytte en revideret måleprocedure. 
Navnlig fremsætter Kommissionen 
forslag, der kan sikre en tilpasning af 
procedurerne, så de på passende vis 
afspejler bilernes faktiske CO2-
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emissionsmønster, og forslag om 
medtagelse af godkendte innovative 
teknologier, jf. artikel 12, der kan 
afspejles i prøvningsproceduren. 
Kommissionen sikrer, at disse procedurer 
efterfølgende revideres regelmæssigt."

Or. de

Ændringsforslag 96
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
"3a. 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 
køretøjets livsfaser lige fra 
materialeproduktion til bortskaffelse eller 
genanvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 97
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 13 indsættes følgende som 
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afsnit 3a:
"3a. Kommissionen ser nærmere på 
fordelene ved at sikre, at de typegodkendte 
CO2-værdier omfatter emissioner fra brug 
af køretøjets vigtigste energiforbrugende 
anordninger, og fremsætter om 
nødvendigt forslag om, at denne løsning 
skal træde i kraft i perioden efter 2020."

Or. en

Ændringsforslag 98
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. Senest den 31. december 2015 afslutter
Kommissionen en revision af de specifikke 
emissionsmål i bilag I og af undtagelserne 
i artikel 11 med det formål at fastsætte:

a) de nærmere bestemmelser for inden år 
2025 at nå et langsigtet mål på 75 g 
CO2/km på den mest omkostningseffektive 
måde under forudsætning af, at 
opdaterede resultater af 
konsekvensanalysen bekræfter, at dette 
kan lade sig gøre, og
b) de forskellige aspekter af 
gennemførelsen af dette mål, herunder 
afgiften for emissionsoverskridelser.
På grundlag af denne revision og en 
konsekvensanalyse heraf, herunder en 
samlet analyse af konsekvenserne for 
bilindustrien og de afhængige 
erhvervsgrene, fremlægger Kommissionen 
om nødvendigt et forslag til ændring af 
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denne forordning efter den almindelige 
lovgivningsprocedure på en måde, som ud 
fra et konkurrencesynspunkt er så 
upartisk som muligt, og som er socialt 
retfærdig og bæredygtig.

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål giver bilproducenter og automobilleverandører planlægnings- og 
investeringssikkerhed. Men de fremtidige teknologiske, økonomiske og sociale udviklinger kan 
have indflydelse på opnåeligheden af det langsigtede mål. Derfor er det på sin plads at 
revidere 2025-målene i 2015.

Ændringsforslag 99
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

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 personbiler for 
perioden efter 2020.

Senest den 31. december 2014 forelægger
Kommissionen et forslag om mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2020. Den nye grænseværdi 
fastsættes sådan, at det er muligt at nå de 
mål, der er nævnt i "En køreplan for et 
fælles europæisk transportområde - mod 
et konkurrencedygtigt og 
ressourceeffektivt transportsystem", 
navnlig en 60 % reduktion i 
drivhusgasemissioner 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, er forslaget 
baseret på den kendte prøvningsprocedure 
NEDC.
Forslaget til en ny CO2-grænseværdi 
indeholder desuden:
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- en livscyklusvurdering af personbilers 
CO2-emissioner, som det også er fastsat i 
køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa i 2050. Resultatet skal inddrages i 
vurderingen af grænseværdien.
- inddragelse af de reelle 
kørselsforholdsemissioner (Real World 
Driving Emissions, RDE)

Or. de

Begrundelse

Det er ønskeligt med 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 en personbil 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 100
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. 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 65 g CO2/km og 
75 g CO2/km inden udgangen af 2025, 
medmindre et lavere mål er behørigt 
begrundet på baggrund af brugen af 
lavemissionsteknologier og udbredelsen 
heraf på markedet.
På grundlag af denne revision, der skal 
omfatte en samlet analyse af 
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konsekvenserne for bilindustrien og de 
heraf afhængige erhvervsgrene, 
fremsætter Kommissionen om nødvendigt 
et forslag til ændring af denne forordning 
på en måde, der er 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 101
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. 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, herunder et CO2-
emissionsmål for 2025, som sikrer, at EU 
bevarer sin førende position inden for 
brændstoføkonomi og CO2-emissioner.
Det er afgørende, at målet fastlægges på 
en gennemsigtig måde på grundlag af en 
omfattende høring af interesseparterne og 
en konsekvensanalyse. Det bør ske inden 
2014 for at give planlægnings- og 
investeringssikkerhed for industrien.

Or. en

Begrundelse

EU's CO2-emissionsstandarder for personbiler har i væsentlig grad medvirket til at forbedre 
brændstoføkonomien og give EU en førende position på globalt plan. Imidlertid har andre 
markeder fulgt trop, og navnlig USA har reguleret drivhusgasemissionerne og 
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brændstoføkonomien i nye biler frem til 2025. EU bør følge dette eksempel og undgå enhver 
forsinkelse i fastsættelsen af nye standarder og endvidere sikre en gennemsigtig og åben 
debat.

Ændringsforslag 102
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. 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 personbiler for 
perioden efter 2020 baseret på en ny 
prøvningsprocedure og testcyklus, der 
tager hensyn til den verdensomspændende 
testprocedure for lette køretøjer (WLTP).

Or. en

Ændringsforslag 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 

5. Tidligst 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 personbiler for 
perioden efter 2020, og ikke inden den nye 
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perioden efter 2020. testcyklus og prøvningsprocedurerne er 
fuldt ud defineret og gennemført, og de 
første resultater er blevet vurderet.

Or. en

Begrundelse

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Ændringsforslag 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. Tidligst 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 personbiler for 
perioden efter 2020, og ikke inden den nye 
testcyklus og prøvningsprocedurerne er 
fuldt ud defineret og gennemført, og de 
første resultater er blevet vurderet.

Or. en

Begrundelse

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
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2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Ændringsforslag 105
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. Forudsat at der tages hensyn til den nye 
testcyklus reviderer Kommissionen senest 
den 31. december 2014 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.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der hurtigst muligt fastlægges CO2-emissionsmål for tiden efter 2020, men 
det er også vigtigt, at der i denne forbindelse tages hensyn til den nye testcyklus, da processen 
i modsat fald risikerer at virke mod hensigten.

Ændringsforslag 106
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 

5. Senest den 31. december 2017 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
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forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2020.

forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2020, herunder et mål på 
70 g CO2/km for 2035.

Or. de

Ændringsforslag 107
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. 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 2025 
og perioden derefter.

Or. en

Ændringsforslag 108
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stykke tilføjes:
"5a. Disse mål skal være i 
overensstemmelse med den 
omkostningseffektive plan for opnåelse af 
EU's langsigtede klimamål i 2050."
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Or. en

Begrundelse

Langsigtede mål med et gradvist stigende ambitionsniveau er vigtige for en klima- og 
energiramme i perioden frem til 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 109
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra d
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med 
henblik på tilpasning af formlerne i bilag I, 
så de afspejler eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008, 
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 tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med 
henblik på tilpasning af formlerne i bilag I, 
så de afspejler eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008. 
I den forbindelse skal Kommissionen 
sikre, at eventuelle afvigelser i de 
specifikke CO2-emissionsmål, som opstår 
efter den 1. januar 2021 som følge af den 
nye prøvningsprocedure, tilpasses.
Samtidig skal det sikres, at der fastsættes 
reduktionskrav af tilsvarende strenghed for 
fabrikanter og køretøjer af forskellig nytte 
under de gamle og de nye 
afprøvningsprocedurer.

Or. de

Ændringsforslag 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Forslag til forordning
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Artikel 1 – nr. 10 – litra d
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med 
henblik på tilpasning af formlerne i bilag I, 
så de afspejler eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008, 
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.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, med henblik på tilpasning af formlerne i 
bilag I, så de afspejler eventuelle ændringer 
af de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007 
og forordning (EF) nr. 692/2008, 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 ensartede 
bestemmelser for gennemførelsen nødvendige. Set ud fra branchens synspunkt skal 
medlemsstaterne føre tilsyn med Kommissionen. Derfor bør den relevante udvalgsprocedure 
finde anvendelse.

Ændringsforslag 111
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 14 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, 
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9, andet afsnit, artikel 11, stk. 8, artikel 13, 
stk. 2, tredje afsnit, og artikel 13, stk. 7, 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset
periode fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

stk. 9, andet afsnit, artikel 11, stk. 8, 
artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, og 
artikel 13, stk. 7, tillægges Kommissionen i 
en periode på fem år fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden]. Kommissionen 
indsender en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest 
ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelserne forlænges automatisk for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 14 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 9, andet afsnit, 
artikel 11, stk. 8, artikel 13, stk. 2, tredje 
afsnit, og artikel 13, stk. 7, omhandlede 
delegation af beføjelser kan når som helst 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. ro
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Ændringsforslag 113
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 14 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 9, andet afsnit, artikel 11, 
stk. 8, artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, og 
artikel 13, stk. 7, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 
[to måneder] fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 
[to måneder] på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. ro

Ændringsforslag 114
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fra 2020: c) Fra 2020:

Med henblik på at bestemme bilparkens
"gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner" benyttes en af følgende 
formler:

Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

i) Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)
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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 = 0,0333. a = 0,0333.

ii) Specifik CO2-emission = 95 + b × (F -
F0)
hvor
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)
F0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
b = 60 % hældning i grænseværdikurven.

Or. en

Begrundelse

For at skabe sikkerhed for bilfabrikanter i overgangsperioden og for at muliggøre fuld 
fleksibilitet for fremtidige revisioner, bør der indføres en formel baseret på fodaftryk for 
2020-målet, som skal finde anvendelse sideløbende med den massebaserede formel. Hvis 
fabrikanterne får fleksible forhold til at vælge mellem et masse- og et fodtryksbaseret mål, 
ville opnåelsen af deres CO2-mål betyde, at de samlede omkostninger mindskes.

Ændringsforslag 115
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

M0 = værdien reduceret med 81 kg i
forhold til den fastsatte værdi i bilag I i
henhold til artikel 13, stk. 2

Or. pl

Begrundelse

Reduktionen af værdien med 81 kg skyldes følgende udregning: CO2 = 130 + a x (M - Mo), 
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hvor: CO2 (den venstre del i ligningen) er lig 95 g/km, a = 0,0457 og Mo = 1372,0 kg. 
Herved opnås resultatet M = 1291 kg. M = 1291 kg bør anvendes i den nye udgave af formlen 
og danne udgangspunkt for nye målsætninger om CO2-reduktioner, nemlig tj. Mo = 1291 kg.

Ændringsforslag 116
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

Specifik CO2-emission = 80 + a × (F – F0)

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Makroøkonomiske modeller i konsekvensanalysen for denne lovgivning viser, at 
besparelserne fra færre EU-udgifter til olie som følge af 2020-målet ville føre til en BNP-
vækst på omkring 12 mia. EUR. Hvis 2020-målene blev forstærket, ville dette tal være endnu 
højere.

Ændringsforslag 117
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m2)

(Alle de steder i teksten, hvor der henvises 
til "køretøjets masse", skal der i stedet 
indføres "køretøjets fodaftryk".)
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Or. en

Begrundelse

Køretøjets masse er ikke en god indikator for dets nytte (anvendelighed), hvorfor den ikke bør 
anvendes til fastsættelse af de specifikke emissionsmål. Derimod er fodaftryk (sporvidde x 
akselafstand) en bedre nytteparameter: Den er mere neutral, stabil og afspejler mere præcist 
køretøjets nytte. Nok kan bilens størrelse spille en rolle for bilkøberen, men ikke dens vægt. 
Hvis forordningen baseres på fodaftryk, tilskyndes fabrikanterne til at nedbringe bilernes 
vægt, hvorved fabrikanternes samlede omkostninger til opnåelse af deres 2020-mål vil blive 
reduceret.

Ændringsforslag 118
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

F0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 119
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a = 0,0333. a = hældning svarende til 60 % baseret på 
2009-bilparken.

Or. en

Begrundelse

60 % er baseret på Kommissionens konsekvensanalyse og giver den mest retfærdige 



PE504.233v01-00 76/78 AM\925662DA.doc

DA

byrdefordeling hos bilproducenterne.

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Ændringsforslag 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I punkt 1 i bilag I indsættes 
følgende:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 65 + 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 60 %)"

Or. en
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Ændringsforslag 122
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I punkt 1 i bilag I indsættes 
følgende:
"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 60 + a × (F – F0)
hvor
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)
F0 = værdien fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 2
a = svarende til en hældning på 60 %"

Or. en

Begrundelse

Undersøgelsen "Exploring possible car and van CO2 emission targets for 2025 in Europe" fra 
november 2012 foretaget af Ricardo-AEA viser, at et mål på 60 g/km i 2025 for biler ville 
fremskynde indførelsen af teknologier med ultralave emissioner. Dette mål kan ikke nås med 
konventionelle biler og hybridbiler alene, medmindre bilernes størrelse og ydelse reduceres. 
Derfor er der behov for, at der i en vis grad indføres køretøjer med ultralave emissioner.

Ændringsforslag 123
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I punkt 1 i bilag I indsættes 
følgende:



PE504.233v01-00 78/78 AM\925662DA.doc

DA

"ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 75 + 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 60 %)"

Or. en

Begrundelse

Et langsigtet mål giver bilproducenter og automobilleverandører planlægnings- og 
investeringssikkerhed. I 2008 blev det langsigtede mål fastsat 12 år på forhånd, og dette bør 
igen være tilfældet. Et mål på 75 g vil sikre, at bestræbelserne på at forbedre konventionelle 
køretøjers ydeevne vil fortsætte, men vil ikke kræve omfattende udbredelse af meget 
avancerede teknologier, såsom elkøretøjer.


