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Ändringsförslag 14
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Om resurserna inte utnyttjas på ett 
betydligt effektivare sätt kommer EU:s 
ekonomi även fortsättningsvis att vara 
exponerad för stora risker när det gäller 
energipriser, inbegripet potentiella 
oljechocker eller gasbrister. Genom att 
införa ett mål på 60 g CO2/km 2025 bidrar 
man till att fordonens bränsleeffektivitet 
fortsätter att förbättras även efter 2020, 
att ekonomin blir mindre sårbar för 
oljeprischocker och att fordon med extra 
låga koldioxidutsläpp ökar sin 
marknadsandel.

Or. en

Motivering

Ricardos-AEA:s undersökning ”Exploring possible car and van CO2 emission targets for 
2025 in Europe” från november 2012 visar att ett mål för bilar på 60 g/km 2025 skulle 
påskynda införandet av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp. Så länge inte bilarnas 
storlek och prestanda minskar kan detta mål inte nås enbart genom användning av 
konventionella bilar och hybridbilar. Därför behövs det någon form av incitament för fordon 
med mycket låga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 15
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För stort fokus på förändringar 
skapar osäkerhet inom bilindustrin och 
påverkar dess internationella 
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konkurrenskraft.

Or. lv

Ändringsförslag 16
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker.

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 95 g 
CO2/km, bör utsläppen även 
fortsättningsvis mätas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker. Studier 
som kommissionen har genomfört har 
emellertid visat att de 
provningsförfaranden som använts för att 
mäta koldioxidutsläppen enligt den 
förordningen inte har hindrat tillverkarna 
från att öka sin användning av flexibla 
lösningar, vilket har resulterat i 
påståenden om minskade koldioxidutsläpp 
som inte beror på tekniska förbättringar 
och som inte kan uppnås vid verklig 
körning på väg. Förordning (EG) 
nr 715/2007 bör därför omgående ses över 
för att se till att provningsförfarandena 
korrekt återger bilarnas verkliga 
koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det är särskilt viktigt att man vid 
provning av fordon i drift återskapar 
bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen under normala 
driftförhållanden i testcykeln. Detta 
kräver exempelvis att man vid provning av 
fordon i drift inte monterar på delar på 
fordonet i syfte att minska luftmotståndet 
eller att driftsmönstren inte är 
underrepresenterade i förhållande till 
verklig drift. På så sätt kan 
konsumenterna vara säkra på att den 
typiska prestandan hos de fordon som de 
köper när fordonen väl tas i drift 
motsvarar den angivna 
bränsleförbrukningen och de angivna 
koldioxidutsläppen. Av dessa skäl, och 
utan att det påverkar skyldigheten att 
framöver garantera överensstämmelse hos 
fordon i drift, bör kommissionen anta 
detaljerade regler för att förhindra 
användningen av flexibla lösningar under 
provning av fordon i drift för att minska 
bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen mer än vad som skulle 
vara möjligt vid normala 
driftförhållanden.

Or. en

Motivering

För att främja en enhetlig tillämpning av överensstämmelse hos fordon i drift och för att se 
till att de nödvändiga ändringarna är förenliga med normala driftförhållanden bör 
kommissionen anta detaljerade regler. Dessa regler bör inte påverka skyldigheterna att 
garantera överensstämmelse hos fordon i drift, för att se till att det inte blir några onödiga 
förseningar i samband med överensstämmelse hos fordon i drift.
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Ändringsförslag 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Höga och stigande priser på fossila 
bränslen och framför allt höga och 
stigande oljepriser hotar den ekonomiska 
återhämtningen, energisäkerheten och 
billig energi i EU. Oljechocker kan leda 
till djupa recessioner, minskad 
konkurrenskraft och ökad arbetslöshet. 
Att minska vårt oljeberoende genom att 
bland annat öka nya personbilars och 
transportfordons effektivitet och 
hållbarhet bör därför prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 19
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Arbetet bör fortsätta med att se till att 
minskningen av koldioxidutsläppen blir 
större än EU:s mål om 95 g CO2/km och 
att mätvärdena enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och användningen av dessa 
speglar fordonens verkliga prestanda vid 
körning på väg. För att uppnå detta bör 
koldioxidkraven för överensstämmelse 
hos bilar i drift införas i 
förordning (EG) nr 443/2009.

Or. en
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Motivering

Det finns en växande klyfta mellan typgodkännande och verkliga utsläpp hos nya bilar. Detta 
är viktigt eftersom minskade koldioxidutsläpp direkt omsätts i mindre bränsleförbrukning för 
konsumenterna. För att se till att mätvärdena för koldioxidutsläpp per kilometer motsvarar 
bilarnas verkliga koldioxidprestanda bör kraven för överensstämmelse hos bilar i drift 
införas för koldioxid. Sådana krav finns redan för andra förorenande utsläpp.

Ändringsförslag 20
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Kommissionen bör se över sina 
antaganden om nollutsläpp från 
elektriska fordon 2025 och framåt och 
införa mätmetoder som tar hänsyn till 
utsläpp av växthusgaser under 
kraftproduktionen.

Or. en

Ändringsförslag 21
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 500 registreringar av 

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nyttoparameter, nämligen dess 
vikt, den betungande administrationen i 
fråga om undantagsförfarandet och de
marginella fördelarna om 
koldioxidutsläppen skulle minska från 
fordon sålda av de minsta tillverkarna, blir 
sådana tillverkare som ansvarar för färre 
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nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

än 500 registreringar av nya personbilar 
per år delvis undantagna från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp. Kommissionen åläggs att 
presentera alternativa nyttokriterier för 
sådana fordon med beaktande av 
förhållandet mellan fordonsmotorns 
effekt och det av hela fordonet utförda 
arbetet.

Or. pl

Motivering

Fordonets vikt är bara ett av de viktiga kriterierna, vikten är dock inte relaterad till viktiga 
nyttoparametrar som har samband med motorns arbete och friktionsmotståndet samt även 
med förlusterna till följd av turbulenser, dvs. av fordonets strömlinjeformning.

Ändringsförslag 22
Jan Březina, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 500 registreringar av 
nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
ansvarar för färre än 1 000 registreringar
av nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

Or. en
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Motivering

Små biltillverkare ansökte om undantag via en komplicerad process som krävde betydande 
resurser, även för kommissionen. I kommissionens konsekvensbedömning anges att dessa 
tillverkare har en marginell klimatpåverkan. Gränsen på 500 bilar hämmar dessutom dessa 
små bolags ekonomiska utveckling eftersom det är troligare att de är lönsamma om de 
tillverkar upp till 1 000 bilar, särskilt med tanke på den ekonomiska krisen.

Ändringsförslag 23
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förfarandet för att bevilja undantag 
för små tillverkare ska förenklas så att det 
blir flexiblare i fråga om tidpunkten för 
tillverkarens ansökan om undantag och 
kommissionens beslut om att bevilja 
undantag.

utgår

Or. pl

Motivering

Små tillverkare av kraftfulla fordon med hög effekt och acceleration avsedda för amatörer bör 
inte favoriseras. Deras produktion är inte oumbärlig för samhället.

Ändringsförslag 24
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förfarandet för att bevilja undantag för 
nischtillverkare bör fortsätta till 2020. För 
att nischtillverkares ansträngningar att 
minska utsläppen ska ligga på samma nivå 
som stora tillverkares, bör ett mål som 
ligger 45 % under de genomsnittliga 
specifika utsläppen från nischtillverkare 

(6) Förfarandet för att bevilja undantag för 
nischtillverkare bör fortsätta till 2020.
Nischtillverkare bör vid beviljandet av 
undantag leda i bevis att de målrelaterade 
förpliktelserna följs. För att 
nischtillverkares ansträngningar att minska 
utsläppen ska ligga på samma nivå som 
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2007 gälla från och med 2020. stora tillverkares, bör samma mål gälla för 
alla tillverkare från och med 2020.

Or. pl

Motivering

Ärlig konkurrens kräver detta.

Ändringsförslag 25
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
införa innovationer bör man ange 
prognoser för hur denna förordning bör 
ändras efter 2020. Prognoserna bör baseras 
på en bedömning av förutsättningarna för
hur snabbt utsläppsminskningarna bör ske, 
överensstämmande med unionens 
långsiktiga mål och med resultaten av 
utvecklingen av kostnadseffektiva tekniker 
för att minska utsläpp av damm och 
skadliga gaser samt även bullerutsläpp
från bilar. Det är därför önskvärt att dessa 
aspekter ses över, att kommissionen 
sammanställer en rapport och, om det är 
lämpligt, att förslag till utsläppsmål för 
koldioxid utarbetas för perioden efter 2020.
Rapporten bör omfatta en bedömning av 
koldioxidutsläppens storlek under alla 
tillverkningsetapper samt även under 
fordonets hela livslängd, under skrotning 
och återvinning.

Or. pl

Motivering

Utsläppsfrågan kräver en helhetssyn.
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Ändringsförslag 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
perioden efter 2020. Detta bör göras 
genom att fastställa ett mål för 2025. 
Målet bör baseras på hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och främja utvecklingen av 
kostnadseffektiva tekniker för att minska 
koldioxidutsläppen från bilar. Det är därför 
önskvärt att kommissionen sammanställer 
en rapport och föreslår mål för perioden 
efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 27
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur denna förordning bör ändras efter 
2020. Prognoserna bör baseras på en 
bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur förordning (EG) nr 443/2009 bör 
ändras efter 2020. Prognoserna bör baseras 
på en bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
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av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020.

av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för perioden efter 2020. 
Rapporten ska ta hänsyn till 
koldioxidutsläppen under en bils hela 
livscykel (inbegripet tillverkning och 
uttjänta fordon).

Or. en

Ändringsförslag 28
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För att fordonsindustrin ska kunna 
genomföra långsiktiga investeringar och 
innovationer bör man ange prognoser för 
hur förordning (EG) nr 443/2009 bör 
ändras efter 2020. Prognoserna bör baseras 
på en bedömning av hur snabbt 
utsläppsminskningarna bör ske för att 
uppfylla unionens långsiktiga klimatmål 
och på vilka resultaten blir av utvecklingen 
av kostnadseffektiva tekniker för att 
minska koldioxidutsläppen från bilar. Det 
är därför önskvärt att dessa aspekter ses 
över, att kommissionen sammanställer en 
rapport och, om det är lämpligt, att förslag 
utarbetas för de mål som ska nås 2025 och 
framåt.

Or. en

Ändringsförslag 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med tanke på den långa tid som 
tillverkare behöver för forskning och 
utveckling, och för att ge investerare den 
säkerhet de behöver, är det viktigt att 
fastställa ett mål för 2025. Om detta mål 
fastställs nu håller vi samma tidsplan som 
2007, när målen för 2020 fastställdes. 
Med tanke på de ambitiösa 
bränsleekonomikrav som nyligen har 
antagits i Förenta staterna måste EU, om 
man vill fortsätta vara ledande i den 
globala strävan efter renare fordon, 
fastställa ett långsiktigt mål på 
65 g CO2/km 2025.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Eftersom korrekt och sanningsenlig 
information om koldioxidutsläpp och 
bränsleförbrukning, som är direkt knutna 
till varandra, är viktig för att 
konsumenterna ska kunna fatta 
välgrundade val bör största möjliga 
uppmärksamhet ägnas åt att förutsäga 
dessa parametrar. För närvarande skiljer 
sig emellertid de verkliga utsläppen från 
bilar och transportfordon kraftigt från de 
värden som fastställs i den aktuella 
provningscykeln. Därför måste man 
snabbt utveckla en ny provningscykel. 

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående, och med tanke på att den 
befintliga provningscykeln inte på ett 
tillräckligt sätt speglar bilarnas och 
transportfordonens faktiska utsläpp under 
körning, är det viktigt att snabbt utveckla 
en ny provningscykel. När de nuvarande 
provningsförfarandena i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009, som 
fastställer utsläppsgränser för 2020 
uppmätta i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008, ändras, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Or. en

Ändringsförslag 32
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. Det arbetet fortskrider 
genom utvecklingen av ett 
världsomfattande provningsförfarande för 
lätta nyttofordon (World Light Duty Test 
Procedure, WLTP) inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, men 
är ännu inte klart. Mot bakgrund av 
ovanstående fastställs i bilaga I till 
förordning (EG) nr 443/2009 
utsläppsgränser för 2020 uppmätta i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och bilaga XII till förordning (EG) nr 
692/2008. För att ge tillverkarna 
planeringssäkerhet bör det nuvarande 
provningsförfarandet inom ramen för 
denna förordning bibehållas oförändrat 
fram till och med 2020. Från och med 
2021 bör det nuvarande 
provningsförfarandet ersättas av WLTP.
När WLTP år 2021 börjar tillämpas inom 
ramen för denna förordning, bör 
gränserna i bilaga I ändras så att man får 
jämförbara nivåer för tillverkare och 
fordonsklasser.

Or. de

Ändringsförslag 33
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
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delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I till förordning (EG) nr 443/2009 
för beräkning av specifika koldioxidutsläpp 
till förändringar av fordonsvikt och avtryck 
och det föreskrivna provningsförfarande 
för mätning av specifika koldioxidutsläpp 
som avses i förordning (EG) nr 715/2007. 
Det är av största vikt att kommissionen 
håller lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, även på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 34
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
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arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 35
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är lämpligt att utvärdera 
behovet av att frångå målen för utsläpp av 
CO2 och ersätta dessa med mål för 
bränsleeffektivitet, eftersom det i målen 
för utsläpp av CO2 inte tas hänsyn till 
skadliga utsläpp från moderna 
förbränningsmotorer. Därför uppmanas 
kommissionen att lägga fram en rapport i 
frågan.

Or. lv

Ändringsförslag 36
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I. 
Dessa uppgifter är tillgängliga och 
eventuell användning av dem har 
utvärderats i konsekvensbedömningen, och
med den som underlag dras slutsatsen att 
nyttoparametern som ska användas i 

(14) Kommissionen har bedömt 
tillgängligheten i fråga om uppgifter om 
avtryck och möjligheten att använda dem 
som nyttoparameter i formlerna i bilaga I 
till förordning (EG) nr 443/2009. Dessa 
uppgifter är tillgängliga och eventuell 
användning av dem har utvärderats i 
konsekvensbedömningen. Med den som 
underlag dras slutsatsen att 
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formeln för 2020 ska vara vikt. Vid en 
framtida översyn bör man dock beakta de 
lägre kostnaderna och andra fördelar av att 
byta till avtryck som nyttoparameter.

nyttoparametern som ska användas i 
formeln för 2020 ska vara vikt. En ändring 
av nyttoparametern skulle nämligen inte 
uppfylla målet om planeringssäkerhet 
eftersom tillverkarna har planerat hur de 
ska gå tillväga för att uppfylla kraven till 
2020 utifrån att nuvarande parametrar 
fortsätter tillämpas. De lägre kostnaderna 
och andra fördelar av avtryck motiverar 
dock att detta används som nyttoparameter 
från 2025 och framåt. För att garantera 
en smidig övergång till ett framtida skifte 
från vikt till avtryck är det lämpligt att 
införa en avtrycksbaserad formel som 
tillverkarna från 2016 och framåt kan 
använda som ett alternativ till den 
viktbaserade formeln.

Or. en

Ändringsförslag 37
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) De specifika koldioxidutsläppen 
från nya personbilar mäts på ett 
samordnat sätt i unionen enligt de 
metoder som fastställs i 
förordning (EG) nr 715/2007 och i 
förordning (EG) nr 692/2008. För att 
minska de administrativa bördor som 
förordning (EG) nr 443/2009 ger upphov 
till bör efterlevnaden mätas utifrån de 
uppgifter om nybilsregistrering i EU och 
överensstämmelse hos fordon i drift som 
samlas in av medlemsstaterna och 
rapporteras till kommissionen. För att 
säkerställa att de uppgifter som används 
för att bedöma efterlevnaden är enhetliga 
bör reglerna om insamling och 
rapportering av uppgifterna samordnas så 
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mycket som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 38
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) I direktiv 2007/46/EG fastställs att 
tillverkare ska utfärda ett intyg om 
överensstämmelse som måste åtfölja varje 
ny personbil och att medlemsstaterna 
endast ska godkänna registrering och 
ibruktagande av en ny personbil om den 
åtföljs av ett giltigt sådant intyg. De 
uppgifter som medlemsstaterna samlar in 
bör i förekommande fall överensstämma 
med det intyg om överensstämmelse som 
tillverkaren utfärdat. Om medlemsstater 
av berättigade skäl inte använder intyget 
om överensstämmelse när en ny personbil 
registreras och tas i bruk, bör de vidta de 
åtgärder som krävs för att se till att 
förfarandet för övervakning är tillräckligt 
noggrant. Det bör finnas en 
standarddatabas på unionsnivå med 
uppgifter om intyg om överensstämmelse. 
Den bör användas som en enda referens 
för att medlemsstaterna lättare ska kunna 
bevara sina registreringsuppgifter om 
nyregistrerade fordon.

Or. en

Ändringsförslag 39
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 14c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) Hur väl tillverkarna uppfyller målen 
i förordning (EG) nr 443/2009 bör 
bedömas på unionsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den 
förordningen bör betala en avgift för 
extra utsläpp för varje kalenderår från 
och med 2012. Avgiften bör anpassas som 
en funktion av den utsträckning i vilken 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet och bör öka med tiden. För att ge 
tillverkarna tillräckliga incitament för att 
vidta åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen från personbilar bör 
avgiften spegla de tekniska kostnaderna 
och de troliga övre marginalkostnaderna 
för att efterleva förordning (EG) 
nr 443/2009. Avgiftsbeloppen bör anses 
utgöra intäkter i Europeiska unionens 
allmänna budget.

Or. en

Motivering

Avgiften för extra utsläpp måste vara så hög att den garanterar att alla tillverkare efterlever 
direktivet. För att ge tillverkarna tillräckliga incitament för att vidta åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen från personbilar bör avgiften spegla de tekniska kostnaderna och de 
troliga övre marginalkostnaderna för att efterleva förordning (EG) nr 443/2009.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
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koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008 
och dess tillämpningsbestämmelser och 
med användning av innovativ teknik.”

koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007, bilaga III
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008, ECE R83-06 och ECE R101 
i deras lydelse den ...*.”
___________________
* EUT: För in datum för antagande av 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Den nuvarande versionen av förordningen Euro 6 om utsläppsminskningar (NEDC/ECE R83 
och ECE R101) bör uppdateras för att garantera att de mål som nu fastställs blir lika 
stringenta, oavsett planerade ändringar av förfarandena och själva cykeln.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008 
och dess tillämpningsbestämmelser och 
med användning av innovativ teknik.”

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007, bilaga III
och bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008, ECE R83-06 och ECE R101 
i deras lydelse den ...*.”
____________________
* EUT: För in datum för antagande av 
denna förordning.

Or. en
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Motivering

Den nuvarande versionen av förordningen Euro 6 om utsläppsminskningar (NEDC/ECE R83 
och ECE R101) bör uppdateras för att garantera att de mål som nu fastställs blir lika 
stringenta, oavsett planerade ändringar av förfarandena och själva cykeln.

Ändringsförslag 42
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
95 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008 
och dess tillämpningsbestämmelser och 
med användning av innovativ teknik.”

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
80 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008 
och dess genomförandeåtgärder.”

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. en

Motivering

Makroekonomiska modeller i konsekvensbedömningen för denna lagstiftning visar att det man 
kan spara i form av minskade EU-utgifter för olja till följd av målet för 2020 skulle resultera i 
en ökning av BNP på cirka 12 miljarder euro. Om målen för 2020 skärps ännu mer blir detta 
belopp ännu högre.
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Ändringsförslag 43
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas
efter stycke 2:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
60 g CO2/km, uppmätt enligt förordning 
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
genomförandeåtgärder.”

Or. en

Ändringsförslag 44
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
efter stycke 2:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
75 g CO2/km, uppmätt enligt förordning 
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
genomförandeåtgärder.”

Or. en
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Motivering

Långsiktiga mål ger biltillverkare och deras underleverantörer planerings- och 
investeringssäkerhet. År 2008 fastställdes ett långsiktigt mål som låg tolv år fram i tiden. Det 
bör man göra igen. Ett mål på 75 g skulle se till att konventionella bilar förbättras ytterligare 
men skulle inte kräva storskalig marknadspenetration av mycket avancerade tekniker som 
elbilar.

Ändringsförslag 45
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
efter stycke 2:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
mellan 65 g CO2/km och 75 g CO2/km, i 
enlighet med artikel 13.5.”

Or. en

Ändringsförslag 46
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2020 målet för genomsnittliga
koldioxidutsläpp från nya personbilar till
95 g CO2/km, uppmätt enligt förordning
(EG) nr 715/2007 och bilaga XII till 
förordning (EG) nr 692/2008 och dess 

”Genom denna förordning mäts från och 
med år 2020 det i denna förordning 
fastställda genomsnittliga
koldioxidutsläppet från nya personbilar på
95 g CO2/km enligt förordning (EG) 
nr 715/2007 och bilaga XII till 
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tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativ teknik.”

förordning (EG) nr 692/2008 och dess 
tillämpningsbestämmelser och ska uppnås 
genom förbättringar av motortekniken
och med användning av innovativ teknik.”

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
efter stycke 2:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
65 g CO2/km, uppmätt enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
bilaga XII till förordning (EG) 
nr 692/2008 och dess 
genomförandeåtgärder.”

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I artikel 1 ska följande stycke läggas 
till som stycke 2b:
”För att mäta koldioxidutsläppen ska från 
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2016 och framåt det världsomspännande 
provningsförfarandet för lätta nyttofordon 
ersätta de provningsförfaranden som 
anges i förordning (EG) nr 715/2007 och 
dess genomförandeåtgärder.”

Or. en

Ändringsförslag 49
Jan Březina, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a 
och 10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 1 000 registreringar
av nya personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”

Or. en

Motivering

Små biltillverkare ansökte om undantag via en komplicerad process som krävde betydande 
resurser, även för kommissionen. I kommissionens konsekvensbedömning anges att dessa 
tillverkare har en marginell klimatpåverkan. Gränsen på 500 bilar hämmar dessutom dessa 
små bolags ekonomiska utveckling eftersom det är troligare att de är lönsamma om de 
tillverkar upp till 1 000 bilar, särskilt med tanke på den ekonomiska krisen.

Ändringsförslag 50
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 2 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och
10.1 c ska inte gälla tillverkare som 
tillsammans med alla sina anslutna företag 
ansvarade för färre än 5 000 registreringar 
av nya personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”

Or. ro

Ändringsförslag 51
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska led f ersättas med 
följande:
”f) specifika koldioxidutsläpp: utsläpp 
från personbilar uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidutsläpp i intyget om 
överensstämmelse. För personbilar som 
inte är typgodkända i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 innebär 
specifika koldioxidutsläpp de 
koldioxidutsläpp som mäts i enlighet med 
samma mätningsförfarande som anges 
för personbilar i förordning (EG) 
nr 692/2008 eller i enlighet med de 
förfaranden som antagits av 
kommissionen för att fastställa 
koldioxidutsläpp från sådana personbilar. 
Inom ramen för denna förordning ska 
eventuella ändringar som fastställs i 
förordning (EG) nr 715/2007 och i
förordning (EG) nr 692/2008 samt i de 
bakomliggande ECE-normerna R 83 och 
R 101 och som träder i kraft från och med 
den 1 januari 2013 först få verkan från 
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och med den 1 januari 2021.”

Or. de

Ändringsförslag 52
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3 punkt 1 ska led h läggas 
till med följande lydelse:
”h) alternativa drivmedel: kemiska 
substanser med högt energiinnehåll, 
oftast kolhydrater, i flytande tillstånd eller 
i gasform.”

Or. pl

Motivering

Till dem hör såväl biodrivmedel som traditionella drivmedel som har modifierats för 
reducerat koldioxidutsläpp.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Följande ska läggas till i slutet av 
artikel 3.1 f:
”Från och med den 1 januari 2016 ska 
det världsomspännande 
provningsförfarandet för lätta nyttofordon 
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användas för detta.”

Or. en

Ändringsförslag 54
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Superkrediter
1. Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje ny 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
som understiger 50 procent av en 
tillverkares specifika utsläppsmål i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 433/2009 räknas som
– 3,5 bilar år 2012,
– 3,5 bilar år 2013,
– 2,5 bilar år 2014,
– 2,5 bilar år 2015,
– 2,5 bilar år 2016,
– 2,5 bilar år 2017,
– 2 bilar år 2018,
– 2 bilar år 2019,
– 2 bilar år 2020.
1a. En bil får räknas som flera enligt 
punkt 1 endast om tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp av
koldioxid under det aktuella kalenderåret 
inte överstiger tillverkarens specifika 
utsläppsmål med mer än 15 procent.”
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Or. de

Ändringsförslag 55
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 
95 g koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. en

Ändringsförslag 56
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny)



AM\925662SV.doc 31/78 PE504.233v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas efter 
artikel 5:

utgår

”Artikel 5a
Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km
1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.
2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Superkrediter för målet med 
95 g koldioxid per km

Incitament för bilar med låga utsläpp

Or. en
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Ändringsförslag 58
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Superkrediter för målet med 
95 g koldioxid per km

Superkrediter

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläppet av koldioxid ska varje 
ny personbil med specifika 
koldioxidutsläpp under 50 g per km räknas 
som

– 2 bilar år 2020,
– 1,7 bilar år 2021,
– 1,5 bilar år 2022,
– 1,3 bilar år 2023,
– 1 bil från 2024.

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 
till 2023 får inte sammanlagt överstiga
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för ett specifikt år får 
inte sammanlagt överstiga 2 procent av 
antalet nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

Or. en

Motivering

Med tanke på de höga kostnader för forskning och utveckling, råmaterial och produktion som 
är förknippade med utvecklandet av fordon med mycket låga koldioxidutsläpp kan det 
behövas ytterligare incitament för att uppmuntra tillverkare att börja tillverka fordon med 
mycket låga utsläpp tidigare än de annars hade gjort. Superkrediter kan vara ett sätt att 
uppnå detta men riskerar även att undergräva målet på 95 g. Man måste därför se till att man 
får den rätta balansen mellan multiplikationsfaktorerna, tidsperioderna och de kreditbelopp 
som kan användas.
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Ändringsförslag 59
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Vid beräkningen av det genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläppet ska varje ny 
personbil med specifika utsläpp på mindre 
än 45 g CO2/km räknas som två bilar 
under perioden 2016–2019.

Or. en

Ändringsförslag 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen från en tillverkare 
beräknas ska

(a) det specifika utsläppsmålet för en 
tillverkare som säljer mindre än 4 procent 
nya bilar med låga utsläpp som släpper ut 
mindre än 35 procent CO2/km minskas 
med
– 4 g för tillverkare som säljer mindre än 
1 procent bilar med låga utsläpp,
– 3 g för tillverkare som säljer mindre än 
2 procent bilar med låga utsläpp,
– 2 g för tillverkare som säljer mindre än 
3 procent bilar med låga utsläpp, och
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– 1 g för tillverkare som säljer mindre än 
4 procent bilar med låga utsläpp,
(b) det specifika utsläppsmålet för en 
tillverkare som säljer mer än 4 procent 
nya bilar med låga utsläpp som släpper ut 
mindre än 35 g CO2/km höjas med
– 2 g för tillverkare som säljer mer än 
4 procent bilar med låga utsläpp, och
– 3 g för tillverkare som säljer mer än 
5 procent bilar med låga utsläpp.
1a. Det totala antalet fordon per 
tillverkare med specifika koldioxidutsläpp 
35 g CO2/km ska göras tillgängligt för 
allmänheten i medlemsstaterna senast den 
28 februari varje år med avseende på 
föregående år med början …*

1b. Senast den 28 februari varje år med 
avseende på föregående kalenderår med 
början ...* ska kommissionen 
offentliggöra en rapport om hur 
incitamenten för bilar med låga utsläpp 
har påverkat tillverkarnas specifika 
utsläppsmål.
__________________
* EUT: För in året för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 61
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Superkrediter för målet med 
95 g koldioxid per km

Fordon med extremt låga 
koldioxidutsläpp

1. När de genomsnittliga specifika 1. Från och med 2020 ska 
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koldioxidutsläppen beräknas ska varje
personbil med specifika koldioxidutsläpp
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

(a) målet för de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen hos varje tillverkare 
som registrerar mer än 5 procent nya
personbilar på den europeiska marknaden 
med specifika utsläpp under 50 g CO2/km 
höjas med 2 g CO2/km,
(b) målet för de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen hos varje tillverkare 
som svarar för registreringen av mindre 
än 4 procent nya personbilar på den 
europeiska marknaden med specifika 
utsläpp under 50 g CO2/km minskas med 
1 g CO2/km, och
(c) målet för de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen hos tillverkare som 
registrerar 4–5 procent nya personbilar på 
den europeiska marknaden med specifika 
utsläpp under 50 g CO2/km inte påverkas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km eller som släpper ut 
mindre än 50 procent av det 
koldioxidvärde som har angetts i de 
specifika utsläppsmål som har fastställts i 
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och framåt. formeln i bilaga I, med ett tak på 
70 g CO2/km räknas som två personbilar
från och med 2016. Utnyttjandet av en del 
av eller samtliga ackumulerade krediter 
får ske under vilket år som helst under 
perioden 2016–2025.

Or. en

Motivering

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).

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km eller som släpper ut 
mindre än 50 procent av det 
koldioxidvärde som har angetts i de 
specifika utsläppsmål som har fastställts i 
formeln i bilaga I, med ett tak på 
70 g CO2/km räknas som två personbilar
från och med 2016. Utnyttjandet av en del 
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av eller samtliga ackumulerade krediter 
får ske under vilket år som helst under 
perioden 2016–2025.

Or. en

Motivering

EU har enats om en policy för hur målet om ren och hållbar transport under framtida 
decennier ska nås. Detta kommer att leda till snabbare marknadsintroduktion av denna 
mycket kostnadsintensiva teknik och skulle vara till nytta för alla intressenter, inbegripet 
kunderna (tidigare leverans av produkten), miljön (lägre koldioxidutsläpp) och tillverkarna 
(snabbare kostnadsminskning). Med tanke på osäkerheten på marknaden måste vissa flexibla 
mekanismer inlemmas för att stödet till dessa fordon ska kunna behållas.

Ändringsförslag 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km eller som släpper ut 
mindre än 50 procent av det 
koldioxidvärde som har angetts i de 
specifika utsläppsmål som har fastställts i 
formeln i bilaga I, med ett tak på 
70 g CO2/km räknas som 1,5 personbilar
från och med 2016.

Or. en

Ändringsförslag 65
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
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Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5 a (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
två personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

Or. en

Motivering

Stödet till fordon med låga utsläpp är högre i bland annat Förenta staterna och Kina. 
EU:s politik måste vara i linje med dessa länder/regioner för att inte EU ska få 
konkurrensmässiga nackdelar som skulle kunna ha negativ påverkan på konkurrenskraften 
hos EU:s industri globalt sett.

Ändringsförslag 66
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 45 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

Or. en
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Motivering

Under en övergångsperiod då bensindrivna bilar byts ut mot elbilar är el till bilar inte 
tillgänglig överallt (detta gäller särskilt i glesbygd). Det är därför viktigt att även ge 
incitament till utvecklingen av hybridbilar med låga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 67
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny)– punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 35 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

1. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika koldioxidutsläpp 
under 50 g per km räknas som 
1,3 personbilar under perioden från 2020 
till 2023, och som 1 personbil från 2024 
och framåt.

Or. ro

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 

utgår
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tillverkare.”

Or. en

Motivering

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. 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).

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 70
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
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Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

2. Från och med 2020 och varje därpå 
följande kalenderår ska kommissionen på 
grundval av den information som 
medlemsstaterna tillhandahåller, i 
enlighet med artikel 8.2, beräkna i vilken 
utsträckning de tillgångar och skulder 
som erhållits under bestämmelserna i 
denna artikel påverkar nivån hos det mål 
som fastställts i artikel 1.2.”

Or. en

Ändringsförslag 71
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

2. Det maximala antalet nya personbilar 
som får tas med i beräkningen med 
tillämpning av den multiplikationsfaktor 
som anges i punkt 1 för perioden 2020 till 
2023 får inte sammanlagt överstiga 
1 procent av de nyregistrerade
personbilarna per tillverkare.”

Or. de

Ändringsförslag 72
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 5a (ny) – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den höjning av det specifika 
utsläppsmålet hos varje tillverkare som 
härrör från beräkningen av superkrediter 
ska ha ett tak på 5 g CO2/km.

Or. en

Ändringsförslag 73
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 6 ska få följande lydelse:
”För att bedöma i vilken grad en 
tillverkare har uppfyllt sitt specifika 
utsläppsmål för koldioxid enligt artikel 4 
ska de specifika utsläppen av koldioxid 
för varje fordon som är konstruerat för att 
kunna drivas med alternativa drivmedel i 
överensstämmelse med europeisk 
standard, minskas fram till och med den 
31 december 2015 med 5 procent med 
hänsyn till större potential inom innovativ 
drivmedelsteknik inklusive 
utsläppsminskning vid användning av 
biodrivmedel. Dessa utsläpp ska endast 
minskas om minst 30 procent av 
bensinstationerna i den medlemsstat där 
bilen är registrerad tillhandahåller denna 
typ av alternativt drivmedel inklusive 
biodrivmedel på ett sätt som 
överensstämmer med de 
hållbarhetskriterier som anges i relevant 
gemenskapslagstiftning.”

Or. pl
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Motivering

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

Ändringsförslag 74
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Överensstämmelse hos fordon i drift
1. Föreskrifterna om överensstämmelse 
hos fordon i drift ska i tillämpliga delar 
gälla för bränsleförbrukningen i och 
koldioxidutsläppen från personbilar 
under deras normala livslängd under 
normala användningsförhållanden, enligt 
artikel 9 i och bilaga II till 
förordning (EG) nr 692/2008. Genom 
dessa föreskrifter ska ett oberoende 
stilleståndstest av den nya bilen krävas, 
genom vilket överensstämmelse av 
fordonet i drift verifieras för att 
tillhandahålla motståndsvärden för att 
ställa in dynamometern.
2. Resultaten av provning under drift ska 
åtföljas av en kontrollrapport 
sammanställd av ett oberoende och 
certifierat organ. I kontrollrapporten ska 
det utvärderas om provningen under drift 
varit representativ för normala 
användningsförhållanden samt vilka 
anpassningar som är påkallade.
3. Medlemsstaterna ska i elektronisk form 
göra både resultaten av provningen under 
drift och den åtföljande kontrollrapporten 
tillgängliga för allmänheten, i enlighet 
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med direktiv 2003/4/EG, samt inom 
tre månader insända resultaten och 
kontrollrapporten till kommissionen.
4. Om koldioxidutsläppen från en ny 
personbil vid provning under drift med 
mer än 4 procent överskrider dess 
specifika utsläpp, enligt vad som 
rapporterats med stöd av artikel 8.2, ska 
kommissionen göra en ny beräkning av 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under de föregående 
åren för att fastställa om tillverkaren 
uppfyllt sitt specifika utsläppsmål i 
enlighet med artikel 8. Utgående från 
dessa nya beräkningar ska varje 
överskridande av det specifika 
utsläppsmålet föranleda en avgift för 
extra utsläpp i enlighet med artikel 9.
5. Kommissionen ska föra ett 
centralregister över de resultat vid 
provning under drift som inrapporterats 
av nationella myndigheter och årligen 
offentliggöra en sammanfattande rapport. 
Centralregistret och de sammanfattande 
rapporterna ska göras tillgängliga för 
allmänheten i elektronisk form.
6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de detaljerade 
regler om överensstämmelse av fordon i 
drift som anges i punkt 1, vilka är 
nödvändiga för att säkerställa att 
provningen under drift representerar 
normala användningsförhållanden i så 
hög utsträckning som möjligt samtidigt 
som ett enhetligt genomförande främjas, 
och som grundar sig på tillverkares 
erfarenheter från genomförandet av 
punkt 1 samt utvärderingarna i de 
kontrollrapporter som anges i punkt 2. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 14.2. Dessa regler ska antas 
senast den ....”

Or. en
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Motivering

Nuvarande föreskrifter för överensstämmelse hos fordon i drift är väletablerade och utgör en 
lämplig grund för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp under normala 
användningsförhållanden. Om de faktiska koldioxidutsläppen med orimlig marginal 
överstiger de på intyget angivna värdena är det lämpligt att kommissionen ser över hur väl 
värdena stämmer överens med de specifika utsläppsmålen för föregående år och vid behov 
inför extra avgifter. 

Ändringsförslag 75
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas: 
”Artikel 7a
Överensstämmelse hos fordon i drift
1. Föreskrifterna i artikel 9 i och bilaga II 
till förordning (EG) nr 692/2008 ska i 
tillämpliga delar gälla för 
bränsleförbrukningen i och 
koldioxidutsläppen från personbilar 
under deras normala livslängd under 
normala användningsförhållanden.
2. För alla nya fordon får resultaten av 
provning under drift åtföljas av en 
kontrollrapport sammanställd av ett 
oberoende och certifierat organ, med 
utvärdering av om provningen under drift 
varit representativ för normala 
användningsförhållanden samt av vilka 
anpassningar som är påkallade.
3. Medlemsstaterna ska i elektronisk form 
göra både resultaten av provningen under 
drift och den åtföljande kontrollrapporten 
tillgängliga för allmänheten, i enlighet 
med direktiv 2003/4/EG, samt inom 
tre månader insända resultaten och 
kontrollrapporten till kommissionen.
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4. Om koldioxidutsläppen från en 
personbil vid provning under drift med 
mer än 4 procent överskrider dess 
specifika utsläpp, enligt vad som 
rapporterats med stöd av artikel 8.2, ska 
kommissionen göra en ny beräkning av 
tillverkarens genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under det året för att 
fastställa om tillverkaren uppfyllt sitt 
specifika utsläppsmål i enlighet med 
artikel 8. Utgående från dessa nya 
beräkningar ska varje överskridande av 
det specifika utsläppsmålet föranleda en 
avgift för extra utsläpp i enlighet med 
artikel 9.
5. Kommissionen ska föra ett 
centralregister över de resultat vid 
provning under drift, som inrapporterats 
av nationella myndigheter och årligen 
offentliggöra en sammanfattande rapport. 
Centralregistret och de sammanfattande 
rapporterna ska göras tillgängliga för 
allmänheten i elektronisk form.”

Or. en

Ändringsförslag 76
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Överensstämmelse hos fordon i drift
Åtgärderna för överensstämmelse hos 
fordon i drift ska kunna säkerställa att 
bränsleekonomin och koldioxidutsläppen 
hos personbilar under 
typgodkännandetest motsvarar dem som 
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samma fordon uppnår vid normala 
användningsvillkor.
Överensstämmelse hos fordon i drift när 
det gäller koldioxid ska fastställas genom 
tredjepartstester som genomförs av ett 
oberoende och certifierat organ under 
testcykeln senast 2014.
Om det uppmätta värdet av koldioxid 
överstiger det som tillverkaren har angett 
med mer än 4 procent ska artikel 10.5 i 
förordning (EG) nr 715/2007 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 77
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 8.4 ska ersättas med följande:
”4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet 
med den här artikeln. Den centrala 
förteckningen ska vara tillgänglig för 
allmänheten.
Kommissionen beräknar senast den 
30 juni varje år med början år 2011 
preliminärt för varje tillverkare följande:
a) Genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår.
b) Specifika utsläppsmål för föregående 
kalenderår.
c) Skillnaden mellan tillverkarens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp under 
föregående kalenderår, som beräknats i 
enlighet med led a, och tillverkarens 
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specifika utsläppsmål för det året.
Dessutom beräknar kommissionen senast 
den 30 juni varje år med början år 2016 
och till och med år 2023 preliminärt för 
varje tillverkare följande:
a) Genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår, varvid de superkrediter som 
avses i artikel 5 inte ska beaktas.
b) Skillnaden mellan tillverkarens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp under 
föregående kalenderår, som beräknats i 
enlighet med led a, och tillverkarens 
specifika utsläppsmål för det året.
Kommissionen ska meddela varje 
tillverkare sin preliminära beräkning för 
den tillverkaren. Meddelandet ska 
innehålla uppgifter om antalet nya 
personbilar som registrerats i varje 
medlemsstat och deras specifika 
koldioxidutsläpp.”

Or. de

Ändringsförslag 78
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Artikel 8.5 ska ersättas med följande:
”5. Tillverkare får inom tre månader från 
det att de meddelats den preliminära 
beräkningen enligt punkt 4 underrätta 
kommissionen om eventuella oriktigheter 
i uppgifterna, med angivande av i vilken 
medlemsstat de anser att oriktigheterna 
har uppstått.
Kommissionen studerar tillverkarnas 
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information och kan senast den 
31 oktober antingen bekräfta eller ändra 
de preliminära beräkningarna enligt 
punkt 4.
Från och med den 1 januari 2016 till och 
med år 2023 underrättar tillverkarna 
kommissionen inom tre månader efter det 
att de meddelats de preliminära 
beräkningarna enligt punkt 4 om 
kommissionen vid beräkningen av deras 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
under föregående kalenderår ska beakta 
de superkrediter som avses i artikel 5.”

Or. de

Ändringsförslag 79
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 9 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Artikel 9.2 b ska ersättas med 
följande:
”b) Från och med 2019:
(Extra utsläpp x 130 euro) x antalet nya 
personbilar.”

Or. en

Motivering

Avgifter som ligger på en rimlig nivå för extra utsläpp är nödvändiga för att se till att 
förordningen efterlevs. Enligt kommissionens konsekvensbedömning är den genomsnittliga 
merkostnaden för att uppnå 95 g/km 2020 91 euro per g CO2/km. För att spegla de förmodat 
högre merkostnaderna för efterlevnad av 2020-målen måste avgifterna för extra utsläpp höjas 
till åtminstone 130 euro per g CO2/km. 
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Ändringsförslag 80
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Första stycket i punkt 4 ska ersättas 
med följande:
”Ansökan om undantag från de specifika 
utsläppsmål som beräknats i enlighet med 
bilaga I får göras av tillverkare som 
tillsammans med sina anslutna företag 
ansvarar för en registrering per 
kalenderår inom gemenskapen av 
10 000-100 000 nya personbilar.”

Or. en

Motivering

För att säkerställa en övergripande gradvis minskning av koldioxidutsläpp inom bilparken, 
ska undantaget för nischtillverkare från 2020 minskas till 100 000 fram till 2030.

Ändringsförslag 81
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om ansökan avser led c i bilaga I 
punkt 1, ett utsläppsmål som motsvarar en 
45-procentig minskning av det 
genomsnittliga specifika utsläppet av 
koldioxid för 2007 eller, om en enda 
ansökan gäller ett antal anslutna företag, 
en 45-procentig minskning av medeltalet 
för dessa företags genomsnittliga 

utgår
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specifika utsläpp av koldioxid för 2007.

Or. ro

Ändringsförslag 82
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I punkt 4, andra stycket, ska följande 
led läggas till:
”ca) Om ansökan avser led d i bilaga I 
punkt 1, ett utsläppsmål som motsvarar en 
65-procentig minskning av det 
genomsnittliga specifika utsläppet av 
koldioxid för 2007, eller om en enda 
ansökan gäller ett antal anslutna företag, 
en 65-procentig minskning av medeltalet 
för dessa företags genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid för 2007.”

Or. en

Ändringsförslag 83
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I artikel 12.1 ska sista meningen 
utgå.

Or. pl
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(Det sammanlagda bidraget från sådan teknik till minskningen av en tillverkares specifika 
utsläppsmål får vara högst 7 g CO2/km.)

Motivering

Innovativ teknik får inte begränsas.

Ändringsförslag 84
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 12.1 ska ersättas med 
följande:
”1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläpp som gjorts med hjälp 
av innovativ teknik.
För att sådan hänsyn ska tas måste minst 
en kontrollrapport inkluderas, vilken ska 
vara fastställd av en teknisk tjänst i 
enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 
nr 725/2011.
Det sammanlagda bidraget från sådan 
teknik till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
3,5 g CO2/km per fordon.”

Or. en

Motivering

Miljöinnovation förbättrar effektiviteten hos fordonet vid verklig körning men inte i 
testcykeln. Testcykeln och testförfarandena behöver uppdateras så att de bättre motsvarar 
verklig körning. Tills cykeln uppdaterats kan vi acceptera behovet av miljöinnovation så 
länge det nuvarande gedigna förfarandet för bedömning behålls och det totala bidrag som 
miljöinnovation står för i uppnåendet av målet begränsas till 3,5 g/km. 
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Ändringsförslag 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
2009/443/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 12.1 ska ersättas med 
följande:
”1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik eller en 
kombination av innovativa tekniker 
(’innovativa teknikpaket’). Det 
sammanlagda bidraget från sådan teknik 
till minskningen av en tillverkares 
specifika utsläppsmål får vara högst 
7 g CO2/km.”

Or. de

Ändringsförslag 86
Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
2009/443/EC
Artikel 12 – punkt 2 – mening 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativ teknik som 
avses i punkt 1 genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2 i denna 
förordning.”

”Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativ teknik eller 
det paket med innovativ teknik som avses i 
punkt 1 genom genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2 i denna förordning.”

Or. en
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Ändringsförslag 87
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 12.2 ska led c utgå.

Or. pl

(c) Den innovativa tekniken ska varken omfattas av den standardiserade testcykeln för 
koldioxidmätningar eller av obligatoriska bestämmelser som följd av kompletterande 
åtgärder för att uppnå den minskning på 10 g CO2/km som avses i artikel 1 eller vara 
obligatorisk enligt andra bestämmelser i gemenskapens lagstiftning.)

Motivering

Denna uteslutning leder inte till logiska beslut och är omotiverad.

Ändringsförslag 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I artikel 12.2 ska första meningen
ersättas med följande:

(9) Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativa teknik som 
avses i punkt 1 genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 14.2.”

”Kommissionen ska anta detaljerade 
bestämmelser för ett förfarande för 
godkännande av den innovativa teknik 
eller de innovativa teknikpaket som avses 
i punkt 1 genom genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 14.2. De detaljerade 
bestämmelserna ska grundas på följande 
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kriterier:
a) De koldioxidminskningar som uppnås 
med hjälp av den innovativa tekniken 
eller de innovativa teknikpaketen ska 
kunna tillskrivas leverantören eller 
tillverkaren.
b) Den innovativa tekniken eller de 
innovativa teknikpaketen ska bidra till en 
bekräftad minskning av koldioxidutsläpp.
Kompletterande innovativ teknik och 
innovativa teknikpaket och deras effekter 
på koldioxidutsläppen från personbilar 
får endast beaktas med den andel som har 
effekter som inte omfattas av den 
standardiserade testcykeln. Den 
innovativa tekniken och de innovativa 
teknikpaketen ska inte omfattas av 
obligatoriska bestämmelser som följd av 
kompletterande åtgärder för att uppnå 
den minskning på 10 g CO2/km som avses 
i artikel 1 eller vara obligatoriska enligt 
andra bestämmelser i gemenskapens 
lagstiftning.”

Or. de

Ändringsförslag 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Artikel 12.3 ska ersättas med 
följande:
”En leverantör eller tillverkare som 
ansöker om att en åtgärd ska godkännas 
som en innovativ teknik eller ett 
innovativt teknikpaket ska förelägga 
kommissionen en rapport med en 
kontrollrapport från ett oberoende och 
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certifierat organ. Eventuell samverkan 
mellan åtgärden i fråga och en annan, 
redan godkänd innovativ teknik eller ett 
annat, redan godkänt innovativt 
teknikpaket ska omnämnas i rapporten, 
och kontrollrapporten ska innehålla en 
bedömning av i vilken omfattning detta 
samspel påverkar den minskning som 
uppnås genom varje enskild åtgärd.”

Or. de

Ändringsförslag 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I artikel 12.4 ska ett nytt stycke 
läggas till:
”En gång om året ska kommissionen 
lägga fram en rapport för rådet och 
Europaparlamentet om innovativ teknik 
och innovativa teknikpaket som godkänts 
respektive underkänts.”

Or. de

Ändringsförslag 91
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 12 – punkt 4a – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I slutet av artikel 12 ska följande 
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stycke läggas till:
”Kommissionen ska senast den 
31 december 2013 lägga fram en översyn 
av tillämpningsbestämmelserna om 
förfarandet för godkännande av 
miljöinnovationer i syfte att underlätta 
ansökningar om användning av innovativ 
teknik. Kommissionen bör efter denna 
översyn publicera en handbok för 
korrekta ansökningar.”

Or. de

Motivering

I den gällande lagstiftningen, förordning (EG) nr 443/2009, fastställs att minskningar av 
koldioxidutsläppen som uppnås med hjälp av innovativ teknik ska beaktas för att uppnå 
gemenskapsmålet. Dock har det visat sig att det hittills endast har lämnats in en sådan 
ansökan. Genom att se över godkännandeförfarandet i syfte att förenkla ansökningarna och 
publicera en handbok går det att göra något åt detta.

Ändringsförslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Artikel 13 ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) I punkt 2 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”Åtgärderna ska antas genom delegerade 
akter antagna i enlighet med artikel 14a.”
b) I punkt 3 ska andra stycket utgå.
c) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa 
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målen för koldioxidutsläpp från nya 
personbilar för perioden efter 2020.”
d) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a för att anta anpassa formlerna 
i bilaga I så att de återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 
provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

Or. ro

Ändringsförslag 93
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Stycke 1 i artikel 13.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Senast den 31 oktober 2014 och vart 
tredje år därefter ska åtgärder antas för 
att ändra bilaga I för att anpassa 
värdena M0 och F0 till den 
genomsnittliga vikten och markytan för 
nya personbilar under de föregående tre 
kalenderåren.”

Or. en

Ändringsförslag 94
Josefa Andrés Barea
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande stycke 1a ska införas i 
artikel 13.3:
”I syfte att se till att de verkliga utsläppen 
återges korrekt och de uppmätta 
koldioxidvärdena är strikt jämförbara, ska 
kommissionen i enlighet med artikel 14.3 i 
förordning (EG) nr 715/2007 säkerställa 
att de delar av provningsförfarandet som 
har betydande inverkan på uppmätta 
koldioxidvärden definieras tydligt och att 
flexibilitet i provningen tas bort.”

Or. en

Ändringsförslag 95
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket utgå. b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Från och med 2012 ska kommissionen 
genomföra en konsekvensbedömning i 
syfte att senast 2014, i enlighet med 
artikel 14.3 i förordning (EG) nr 
715/2007, se över de förfaranden för att 
mäta koldioxidutsläpp som anges i den 
förordningen, så att ett reviderat 
mätningsförfarande kan börja tillämpas 
inom ramen för denna förordning från 
och med den 1 januari 2021. 
Kommissionen ska särskilt lägga fram 
lämpliga förslag om hur dessa 
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förfaranden kan ändras så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp samt, i synnerhet, 
förslag om att ta med godkända 
innovativa tekniker enligt definitionen i 
artikel 12 som skulle kunna återspeglas i 
testcykeln. Kommissionen ska därefter se 
till att dessa förfaranden ses över 
regelbundet.”

Or. de

Ändringsförslag 96
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 13 ska följande punkt 
införas:
”3a. Kommissionen ska undersöka 
möjligheten att ersätta avgasrörsstrategin 
som bara tar hänsyn till utsläpp som 
härrör från bränsleproduktion med en 
livscykelstrategi som tar med utsläpp från 
alla stadier i ett fordons livscykel, från 
materialproduktion till slutligt 
omhändertagande eller återvinning.”

Or. en

Ändringsförslag 97
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 13 ska följande punkt 3a 
införas:
”3a. Kommissionen ska ta hänsyn till 
fördelarna med att säkerställa att 
typgodkända koldioxidvärden inbegriper 
utsläpp som härrör från användningen av 
fordonets huvudsakliga 
energianvändande utrustning och vid 
behov föreslå att detta ska träda i kraft 
under perioden efter 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 98
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen slutföra en översyn av de 
specifika utsläppsmål som anges i bilaga I 
och av de undantag som anges i 
artikel 11, i syfte att fastställa

a) tillvägagångssätten för att på det mest 
kostnadseffektiva sättet uppnå det 
långsiktiga målet på 75 g CO2/km till 
2025, under förutsättning att 
genomförbarheten bekräftas på grundval 
av resultaten från en uppdaterad 
konsekvensanalys, och
b) de olika aspekterna av genomförandet 
av det målet, inbegripet avgifterna för 
extra utsläpp.
Utifrån en sådan översyn och den 
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konsekvensbedömning som föregår 
denna, vilken ska inbegripa en 
övergripande bedömning av 
konsekvenserna för fordonsindustrin och 
de företag som är beroende av denna, ska 
kommissionen vid behov lägga fram ett 
förslag om ändring av denna förordning i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet på ett sätt som är 
så neutralt som möjligt från 
konkurrenssynpunkt samt socialt rättvist 
och hållbart.”

Or. en

Motivering

Långsiktiga mål ger tillverkare och leverantörer av bilar planerings- och 
investeringssäkerhet. Dock kan framtida teknisk, ekonomisk och social utveckling påverka de 
långsiktiga målens genomförbarhet. Det är därför lämpligt att 2015 se över målen för 2025.

Ändringsförslag 99
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen lägga fram ett förslag om 
mål för koldioxidutsläpp från nya 
personbilar för perioden efter 2020. Det 
nya gränsvärdet beräknas så att de mål 
som avses i ”Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem”, särskilt att utsläppen av 
växthusgaser från transportsektorn ska 
minska med 60 procent till 2050, kan 
uppnås. Detta förslag baseras på det nya 
världsomfattande provningsförfarandet 
för lätta nyttofordon (WLDTP). Om ingen 
överenskommelse om denna standard 
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uppnås senast den 1 april 2014 baseras 
förslaget på den kända europeiska 
testcykeln NEDC.

Förslaget om ett nytt gränsvärde för 
koldioxid omfattar även
– en livscykelanalys av koldioxidutsläppen 
från personbilar så som de även fastställs 
i energifärdplanen för 2050 om 
resurseffektivitet; resultaten ska beaktas 
vid bedömningen av gränsvärden,
– beaktande av de verkliga utsläppen vid 
körning (Real World Driving Emissions, 
RDE).”

Or. de

Motivering

Det är angeläget med en realistisk global testcykel. Dock får inte en utdragen beslutsprocess 
leda till att koldioxidmålen försvinner ur fokus. Med nya framdrivningssystem och allt lägre 
förbrukning uppkommer mer än 50 procent av en personbils koldioxidutsläpp inte längre vid 
användningen i trafiken utan vid tillverkningen och återvinning. Flera undersökningar har 
visat att de verkliga utsläppen ligger långt över de i testcykeln.

Ändringsförslag 100
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020, med syftet att 
år 2025 ha uppnått ett mål på mellan 
65 och 75 g CO2/km, såvida inte ett lägre 
mål kan motiveras med tanke på 
användningen av teknik som ger låga 
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utsläpp och spridningen av denna på 
marknaden.

På grundval av denna översyn som ska 
inbegripa en övergripande undersökning 
av påverkan på bilindustrin och industrier 
som är beroende av den, ska 
kommissionen vid behov föreslå en 
ändring av denna förordning på ett sätt 
som är kostnadseffektivt och så neutralt 
som möjligt från konkurrenssynpunkt och 
som säkerställer att EU:s långsiktiga mål 
för att bekämpa klimatförändringar 
uppnås.”

Or. en

Ändringsförslag 101
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020, inbegripet ett 
utsläppsmål för koldioxid för 2025 som 
befäster Europeiska unionens ledande 
ställning när det gäller bränsleekonomi 
och koldioxidutsläpp. Det är av högsta 
vikt att fastställandet av detta mål sker på 
ett öppet sätt och grundar sig på en 
omfattande konsultation av intressenter 
och på en konsekvensbedömning. För att 
ge industrin planerings- och 
investeringssäkerhet bör det inte fördröjas 
till efter 2014.”
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Or. en

Motivering

Europeiska unionens utsläppsstandarder för personbilar har hjälpt till att påskynda 
förbättringar av bränsleekonomin betydligt och att göra EU världsledande. Dock har andra 
marknader följt efter och särskilt Förenta staterna har reglerat utsläppen av växthusgas och 
bränsleekonomin i nya bilar fram till 2025. EU bör följa detta exempel och undvika 
fördröjningar när det gäller att fastställa ytterligare standarder, men samtidigt främja en 
insynsvänlig och öppen debatt.

Ändringsförslag 102
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast 2017 ska kommissionen ha gjort 
en översyn av de specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020 grundat på ett nytt 
testförfarande och en ny testcykel som tar 
hänsyn till WLTP (Worldwide 
Harmonised Light Vehicles Test 
Procedure).”

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Tidigast 2017 ska kommissionen ha 
gjort en översyn av de specifika 
utsläppsmålen, tillvägagångssätten och 
andra aspekter av denna förordning i syfte 
att fastställa målen för koldioxidutsläpp 
från nya personbilar för perioden efter 
2020 och inte förrän den nya testcykeln 
och de nya testförfarandena fullt ut har 
fastställts och genomförts och de första 
resultaten har undersökts.”

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Tidigast 2017 ska kommissionen ha 
gjort en översyn av de specifika 
utsläppsmålen, tillvägagångssätten och 
andra aspekter av denna förordning i syfte 
att fastställa målen för koldioxidutsläpp 
från nya personbilar för perioden efter 
2020 och inte förrän den nya testcykeln 
och de nya testförfarandena fullt ut har 
fastställts och genomförts och de första 
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resultaten har undersökts.”

Or. en

Motivering

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 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.

Ändringsförslag 105
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen, under förutsättning att 
hänsyn har tagits till den nya testcykeln,
ha gjort en översyn av de specifika 
utsläppsmålen, tillvägagångssätten och 
andra aspekter av denna förordning i syfte 
att fastställa målen för koldioxidutsläpp 
från nya personbilar för perioden 
efter 2020.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fastställa målen för koldioxidutsläpp efter 2020 så snart som möjligt, men 
under denna process är det viktigt att hänsyn tas till den nya testcykeln. Annars är risken att 
arbetet blir kontraproduktivt.

Ändringsförslag 106
Werner Langen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för perioden efter 2020, inbegripet ett mål 
om 70 g CO2 /km till 2035.”

Or. de

Ändringsförslag 107
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya personbilar 
för 2025 och perioden därefter.”

Or. en

Ändringsförslag 108
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led ca (nytt)
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Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas:
”5a. Dessa mål ska överensstämma med 
den kostnadseffektiva vägen mot att 
uppnå EU:s långsiktiga klimatmål 
för 2050.” 

Or. en

Motivering

Långsiktiga mål med en gradvis stigande ambitionsnivå är viktiga för en ram för klimat och 
energi under perioden fram till 2030 såväl som för att uppnå EU:s utsläppsmål för 2050. 
Dessa mål är även viktiga för investeringssäkerheten. Detta behöver därför uttryckas 
tydligare.

Ändringsförslag 109
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led d
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a för att anta anpassa formlerna i 
bilaga I så att de återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 
provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a för att anta anpassa formlerna i 
bilaga I så att de återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 
provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008. 
Kommissionen ser till att eventuella 
avvikelser som uppkommer med det nya 
provningsförfarandet från och med den 
1 januari 2021 anpassas till de specifika 
utsläppsmålen för koldioxid.
Samtidigt ser man till att nya och gamla 
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provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led d
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a för att anta anpassa formlerna i 
bilaga I så att de återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 
provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2 för att anta anpassa formlerna i 
bilaga I så att de återspeglar eventuella 
ändringar av det föreskrivna 
provningsförfarandet för specifika 
koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 samtidigt 
som man ser till att nya och gamla 
provningsförfaranden innehåller 
minskningskrav med samma skärpa för 
tillverkare och fordon av olika nyttograd.”

Or. en

Motivering

Det nuvarande förslaget ger endast möjlighet till efterhandskontroll av Europaparlamentet 
och medlemsstaterna. Eftersom medlemsstaterna är ansvariga för genomförandet av 
unionslagstiftningen och kommissionen har anförtrotts denna verkställande roll, är enhetliga 
villkor för genomförande nödvändiga. Från industrins perspektiv måste medlemsstaterna ha 
tillsyn över kommissionen. Därför bör det relevanta kommittéförfarandet tillämpas.

Ändringsförslag 111
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12 
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 14a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.9 andra stycket, 
11.8, 13.2 tredje stycket och 13.7 ska ges 
till kommissionen på obestämd tid från och 
med den [dagen då denna förordning träder 
i kraft]. 

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.9 andra stycket, 
11.8, 13.2 tredje stycket och 13.7 ska ges 
till kommissionen för en femårsperiod från 
och med den [dagen då denna förordning 
träder i kraft]. Kommissionen ska 
framlägga en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader innan 
femårsperioden löper ut. Delegeringen av 
befogenhet förlängs genom tyst 
medgivande utom i de fall då 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning, vilket måste ske 
senast tre månader innan perioden löper 
ut. 

Or. ro

Ändringsförslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 14a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 8.9 andra stycket, 11.8, 
13.2 tredje stycket och 13.7 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid en senare tidpunkt som anges i 
beslutet. Beslutet påverkar inte delegerade 

(Berör inte den svenska versionen.)



PE504.233v01-00 72/78 AM\925662SV.doc

SV

akter som redan har trätt i kraft.

Or. ro

Ändringsförslag 113
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 14a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artiklarna 8.9 andra stycket, 11.8, 13.2 
tredje stycket och 13.7 ska träda i kraft 
endast om Europaparlamentet eller rådet 
inte har gjort några invändningar inom 
två månader från underrättelsen av denna 
akt till Europaparlamentet och rådet, eller 
om Europaparlamentet och rådet, innan 
den perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med två månader på Europaparlamentets 
eller rådets initiativ.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. ro

Ändringsförslag 114
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Från och med 2020: c) Från och med 2020:

För beräkning av bilparkens 
genomsnittliga specifika utsläpp av 
koldioxid bör en av följande formler 



AM\925662SV.doc 73/78 PE504.233v01-00

SV

användas:
Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

i) Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M 
– M0)

där där

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

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

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

ii) Specifikt koldioxidutsläpp = 95 + b × 
(F - F0)
där
F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m2)
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
b = en lutning på 60 procent på 
gränsvärdeskurvan.

Or. en

Motivering

För att säkerhet ska råda för biltillverkarna under en övergångsperiod, tillsammans med full 
flexibilitet för framtida översyner, bör en formel som bygger på avtrycket införas för målet för 
2020 och kunna användas jämsides med den formel som bygger på vikten. Om tillverkarna 
fritt får välja mellan ett mål som bygger på vikten och ett mål som bygger på avtrycket 
minskar de totala kostnaderna för uppnåendet av deras koldioxidmål.

Ändringsförslag 115
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

M0 = det värde som antas i bilaga I i 
enlighet med artikel 13.2, minskat med 
81 kg

Or. pl
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Motivering

Minskning av detta värde med 81 kg följer av beräkningen koldioxid = 130 + a × (M - M0) 
för det fall då koldioxid (ekvationens vänstra led) är lika med 95 g/km, a = 0,0457 och 
M0 = 1 372,0 kg. Detta resulterar i M = 1 291 kg. I den nya versionen av formeln bör det 
beräknade värdet M = 1 291 kg utgöra utgångspunkten för nya mål för minskade 
koldioxidutsläpp, dvs. M0 = 1 291 kg.

Ändringsförslag 116
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

Specifika koldioxidutsläpp = 80 + a × (F -
F0)
(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. en

Motivering

En makroekonomisk modell av konsekvensbedömningen för denna lagstiftning visar att 
besparingar som kan göras genom att EU:s utgifter för olja minskas till följd av 2020-målet 
skulle leda till en BNP-tillväxt på omkring 12 miljarder euro. Om 2020-målen förstärktes 
skulle denna siffra vara ännu högre.

Ändringsförslag 117
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M = fordonets vikt i kilogram (kg) F = fordonets markyta i kvadratmeter (m2)
(Hänvisningar till fordonets vikt ska i hela 
texten ersättas med markyta.)
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Or. en

Motivering

Bilens vikt är ingen bra indikator för dess användbarhet och bör därför inte användas för att 
fastställa de specifika utsläppsmålen. Markytan (spårvidd × hjulbas) är däremot en bättre 
parameter. Den är mer neutral, stabilare och speglar bilens användbarhet på ett bättre sätt. 
Bilköpare väljer möjligen bil på grundval av dess storlek, men inte dess vikt. En bestämmelse 
som grundar sig på markyta skulle ge tillverkare erkännande för deras försök att göra bilarna 
lättare och skulle leda till generellt lägre kostnader för tillverkarna för att uppnå 2020-målen.

Ändringsförslag 118
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

Or. en

Ändringsförslag 119
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0333. a = lutning som motsvarar 60 procent 
grundat på 2009 års bilpark

Or. en

Motivering

60 procent grundar sig på kommissionens konsekvensbedömning och ger den mest rättvisa 
ansvarsfördelningen för biltillverkarna.
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Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. ro

Ändringsförslag 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 65 + a × (M 
– M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = *

(* motsvarar 60 procent lutning)”

Or. en
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Ändringsförslag 122
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifikt koldioxidutsläpp = 60 + a × (F -
F0)
där
F = fordonets markyta i kvadratmeter 
(m2)
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = lutning som motsvarar 60 procent”

Or. en

Motivering

Ricardos-AEA:s undersökning ”Exploring possible car and van CO2 emission targets for 
2025 in Europe” från november 2012 visar att ett mål på 60 g/km för bilar senast 2025 skulle 
påskynda införandet av teknik med extremt låga koldioxidutsläpp. Detta mål kan inte enbart 
uppnås genom att använda konventionella bilar och hybridbilar såvida inte storleken på och 
prestandan hos bilarna minskas. Därför behövs viss upplysning kring fordon med extremt 
låga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 123
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I punkt 1 i bilaga I ska följande led 
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läggas till:
”ca) Från och med 2025:
Specifika koldioxidutsläpp = 75 + a × (M 
– M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
A = det värde som motsvarar 60 procent 
lutning”

Or. en

Motivering

Långsiktiga mål ger tillverkare och leverantörer av bilar planerings- och 
investeringssäkerhet. 2008 fastställdes det långsiktiga målet tolv år i förväg vilket återigen 
bör bli fallet. Ett mål på 75 g skulle säkerställa att fortsatta insatser görs för att förbättra 
vanliga fordons utförande men skulle inte kräva något omfattande införande av mycket 
avancerad teknik, som till exempel elfordon.


