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KORTFATTAD MOTIVERING

2011 antog Europaparlamentet och rådet en lagstiftning (förordning (EU) nr 510/2011) som 
fastställde ett utsläppsmål på 147 g CO2/km från 2020 för nya lätta nyttofordon (kategori N1) 
som förstagångsregistrerats i unionen och inte tidigare registrerats utanför unionen, förutom 
under en begränsad period.

Förordningen fastställde även följande:

En infasningsperiod med ett särskilt utsläppsmål på 175 g CO2/km mellan 2014 och 2017: 
2014 ska 70 % av en tillverkares vagnpark uppfylla målet, 2015 75 %, 2016 80 % och från 
2017 och framåt 100 %.

Superkrediter för varje nytt lätt nyttofordon med ett koldioxidutsläpp på mindre än 
50 g CO2/km. 

Straffavgifter (”avgifter för extra utsläpp”) för den tillverkare som inte uppfyller 
koldioxidmålen.

Undantag för mindre tillverkare med en tillverkning på mindre än 22 000 nya lätta 
nyttofordon som registreras i unionen varje år.

Bidrag för miljöinnovationer till den tillverkare som använder innovativ teknik för att 
minska koldioxidutsläppen.   

Det vägledande specifika koldioxidutsläppet för varje nytt lätt nyttofordon beräknas på 
grundval av fordonets vikt uttryckt i gram per kilometer.

De obligatoriska målen för 2020 som ingår i gällande lagstiftning kräver genomförande. Efter 
den tekniska analys som gjordes för konsekvensbedömningen kan den teknik som är 
nödvändig för att uppfylla målet på 147 g CO2/km uppnås före 2020.

Kommissionens föreliggande lagstiftningsförslag om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 
fastställer de tillvägagångssätt med vilka målen kan uppnås. De föreslagna åtgärderna kan 
sammanfattas på följande vis:

 Det bekräftas att koldioxidmålet 2020 för lätta lastbilar är möjligt att uppnå.

 Målet ska fortsätta att fastställas på grundval av fordonets vikt och dess relativa 
gränsvärdeskurva.

 Miljöinnovationer och avgifter för extra utsläpp ska fortsätta att tillämpas.

 De minsta tillverkarna, med en tillverkning på färre än 500 lätta lastbilar per år, ska 
undantas från målet.



PE502.172v01-00 4/9 PA\923023SV.doc

SV

 Förordningen ska ses över i slutet av 2014 för att fastställa nya sänkta koldioxidmål 
för perioden efter 2020.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som bekräftar genomförbarheten av 2020-
målen och föreslår att man inte lägger fram nya ändringsförslag till målet på 147 g CO2/km, 
vilket fortfarande är ett ambitiöst riktmärke i en tid när sektorn omdanas. 

Föredraganden manar därför till respekt av den kompromiss som träffades för mindre än två 
år sedan och påminner om att målet på 147 g CO2/km, jämfört med 2007 års snitt på 
203 g CO2/km, innebär en sänkning på 28 % och större investeringar i ny teknik från 
tillverkarnas sida.

Dessa investeringar kommer emellertid att påverka fordonspriserna (med en prisökning på 
upp till 10 %) och små och medelstora företag, för vilka lätta nyttofordon är ett viktigt 
arbetsverktyg. I den nuvarande ekonomiska kontexten kommer de små och medelstora 
företagen att mycket noggrant överväga om de ska byta ut sina gamla fordon och investera i 
ett nytt.

Föredraganden tror att en allmän prognos för perioden efter 2020 är användbar, men anser att 
fastställandet av sådana mål inom ramen för en översyn av förordningen 2014 bör skjutas upp 
till tidigast 2018. Detta för att det nya provningsförfarandet ännu inte har definierats och 
antagligen inte kommer att definieras innan den nya provcykeln (WLTP) och relevanta 
provningsförfaranden är tillgängliga. Tillräcklig tid bör ändå finnas för att garantera industrins 
planeringstrygghet. 

Gällande superkrediterna instämmer inte föredraganden i kommissionens förslag att inte 
förlänga relaterade bestämmelser efter 2017. Däremot ser föredraganden dem som ett viktigt 
incitament, särskilt för ingenjörer, för att utveckla och tillämpa nya och effektiva tekniker, 
vilka inte bör begränsas till elfordon. Detsamma bör gälla konceptet med miljöinnovationer: 
Dessa bör behållas i förslaget och stödja innovativa och effektiva tekniker på ett effektivare 
sätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt den tekniska analys som gjordes för 
konsekvensbedömningen finns den teknik 
som är nödvändig för att uppnå målet på 
147 g CO2/km, och minskningarna kan 

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

minskningar som behöver göras kan 
uppnås. Följaktligen kan man bekräfta att 
det är möjligt att uppnå målet på 147 g 
CO2/km till 2020. Mot bakgrund av den 
ekonomiska krisen och 
omstruktureringen av 
biltillverkningssektorn är det dock viktigt 
att målet kan uppnås utan att det medför 
några administrativa bördor för 
industrins internationella 
konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Att uppnå målet på 147 g CO2/km är fortfarande ett ambitiöst mål.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 och att kommissionen utarbetar ett
förslag på mål för perioden efter 2020
innan giltighetstiden för denna 
förordning löper ut. För att garantera 
planeringssäkerhet bör ett sådant förslag 
inte utarbetas före 2018, eftersom 
genomförandet av sådana mål bör baseras 
på en ny provcykel och på relevanta 
provningsförfaranden, som bör tillämpas i 
syfte att mäta specifika koldioxidutsläpp 
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och övervaka målet först efter 2020. 

Or. en

Motivering

Ett mål för perioden efter 2020 bör bara fastställas efter utvärdering av de konkreta framsteg 
som gjorts inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
Artikel 5

Superkrediter
1. Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika utsläpp av koldioxid ska varje 
nytt lätt nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp som understiger 50 % 
av det värde som ges i dess specifika 
utsläppsmål räknas som
– 3,5 lätta nyttofordon 2014,
– 3,5 lätta nyttofordon 2015,
– 2,5 lätta nyttofordon 2016,
– 2 lätta nyttofordon från och med 2017.
2. Utnyttjandet av en del eller 
samtliga ackumulerade krediter får ske 
under vilket år som helst under perioden 
2017–2025.
3. Så länge som superkreditsystemet 
tillämpas får det maximala antalet nya 
lätta nyttofordon med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 50 % av 
det värde som ges i deras specifika 
utsläppsmål beaktas vid tillämpningen 
av de multiplikatorer som anges i första 
stycket inte överskrida 100 000 lätta 
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nyttofordon per tillverkare.

Or. en

Motivering

Superkrediter är fortfarande ett viktigt incitament för tillverkarna. De bör därför behållas för 
att främja nya och effektiva tekniker.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Senast den 31 december 2018 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 
denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020, 
baserade på ett nytt och genomfört 
provningsförfarande och den därtill 
knutna provcykeln.”

Or. en

Motivering

För att garantera industrins planeringssäkerhet ska det föreskrivna provningsförfarandet 
finnas kvar ända till det nya är fullt utvecklat, genomfört och tillräckliga data finns 
tillgängliga. Först då bör ett nytt provningsförfarande tillämpas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b – strecksats 2
Regulation (EU) No 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att återspegla eventuella ändringar i
det föreskrivna provningsförfarandet för 

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

som grund för målet enligt vad som anges
i stycke 1 c i bilaga I till förordning (EU) 
nr 510/2011 och i förordning (EG) 
nr 715/2007, samt i bilaga III och XII till 
förordning (EG) nr 692/2008. Det nya 
provningsförfarandet och den därtill 
knutna provcykeln ska definieras 
fullständigt och genomföras senast före 
den 31 december 2018. Tillräckliga 
övervakningsdata bör då finnas 
tillgängliga. Kommissionen ska därefter 
överväga möjligheten till nya mål för 
perioden efter 2020.”

Or. en

Motivering

För att garantera industrins planeringssäkerhet ska det föreskrivna provningsförfarandet 
finnas kvar ända till det nya är fullt utvecklat, genomfört och tillräckliga data finns 
tillgängliga. Först då ska ett nytt prövningsförfarande tillämpas.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(c) Från och med 2020: ”(c) Från och med 2020:

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

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

där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.5

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Motivering

Rättelse av ett skrivfel av kommissionen.
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