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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde den 11. juli 2012 sit forslag om en revision af forordning (EF) nr. 
443/2009, som opstiller rammerne for en nedbringelse af CO2-emissionerne fra flåden af nye 
biler inden 2020. Ved denne revision gennemføres de nødvendige betingelser, uden hvilke 
målet med de 95 g CO2/km for den anden periode indtil 2020 ikke kan nås.

Ved betingelser forstås aspekter af gennemførelsen, der har indvirkning på, hvordan 
emissionsmålet nås. Kommissionen lader i sit forslag de fleste betingelser være uændret med 
følgende undtagelser:
– Mellem 2020 og 2023 indføres superkreditter for biler med en emission på under 

35 g CO2/km; der anvendes en multiplikator på 1,3, og antallet af biler er begrænset 
til sammenlagt 20 000 køretøjer pr. fabrikant i ordningens samlede løbetid.

– Målet i forbindelse med undtagelser for nichefabrikanter er ajourført for 2020, og 
fabrikanter, der er ansvarlige for mindre end 500 registreringer af nye personbiler 
årligt, er undtaget fra at opfylde et CO2-mål.

– Miljøinnovationer inkluderes, når en revideret prøvningsprocedure indføres.

Derudover ajourføres udvalgsprocedurebestemmelserne, så de er forenelige med 
Lissabontraktaten.

Ordføreren hilser i store træk den reviderede forordning velkommen. I betragtning af, at de 
fleste bilfabrikanter arbejder hen imod at nå deres CO2-emissionsmål for 2015 og 2020 som 
vedtaget i 2009, ville det ikke være ønskeligt på dette stadium, at der foretages omfattende 
ændringer af betingelserne for at nå 2020-målet på 95g CO2/km. Der er imidlertid stadig 
vigtige spørgsmål, som Kommissionen ikke behandler på hensigtsmæssig vis i sit forslag. 

Et vigtigt interesseområde er den voksende kløft mellem typegodkendelse og reelle 
emissioner fra nye personbiler, som af Kommissionen anslås til hele 15-30 %. Dette 
misforhold skyldes i store træk de metoder, som bilfabrikanter anvender, når de måler CO2-
emissioner i henhold til den nuværende testcyklusprocedure. Det er af altafgørende betydning 
at tage fat på dette misforhold ikke mindst, fordi en mindskelse af CO2-emissioner giver sig 
direkte udslag i brændstofbesparelser for forbrugere og en nedgang i olieimporten. 

Ordføreren ønsker derfor, at Kommissionen inden 2014 reviderer EU’s lovgivningsmæssige 
prøvningsprocedure for måling af specifikke CO2-emissioner som fastlagt under forordning 
(EF) nr. 715/2007 og dens gennemførelsesbestemmelser. Kommissionen bør inden 2015 
kunne ajourføre EU's testcyklus. Denne bør finde sted uanset, om UNECE’s nye 
verdensomspændende testprocedure for lette køretøjer (WLTP) er afsluttet på det tidspunkt, 
eftersom brændstoføkonomi er i de europæiske forbrugeres interesse uanset internationale 
fremskridt. Den nye WLTP-procedure kunne derpå indarbejdes i rammen for EU’s testcyklus, 
og den enkelte bilfabrikants CO2-mål kunne tilpasses. Alternativet med at måle øko-
innovationer uden for testcyklussen bør ikke medtages, når EU’s testcyklus ajourføres i 2015.

En af svaghederne i Kommissionens forslag er manglende visioner efter 2020. Selv om det 
måske ikke er muligt at forudsige den nøjagtige vej, som den teknologiske udvikling vil slå 
ind på indtil 2025, kan industrien drage fordel af visheden om et klart politisk signal. Der bør 
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derfor fastlægges et mål for CO2-emissionsniveauerne i 2025 i denne forordning. Et sådant 
mål vil give industrien rigelige gennemførelsesfrister, og det skal revideres for at sikre, at det 
kan nås på social og økonomisk retfærdig vis. 

I USA er der allerede fastsat et mål for 2025.  Målet i USA kræver, at bilfabrikanterne 
halverer det gennemsnitlige brændstofforbrug for de biler, der sælges mellem 2011 og 2025. 
Eftersom EU fortsat bør indtage en førende position i det globale kapløb om renere køretøjer, 
bør det vedtage et lige så ambitiøst tempo med hensyn til forbedringer.  En sænkning på 50 % 
i forhold til 2011-niveauerne ville betyde et mål på mindre end 70 g CO2/km. I AEA-
Ricardo’s allerseneste undersøgelse i 2012 konkluderes det, at et mål på 70 g CO2/km er det 
mest hensigtsmæssige for 2025, og det anslås, at et mål på 70 g kan nås med blot 7 % 
køretøjer med ultralave emissioner og med omkring 20 % hybridkøretøjer. 

Et mål på 70 g CO2/km i 2025 ville sikre, at investeringer i udvikling af alternative 
drivaggregater fortsætter og skaber yderligere vækst og højteknologiske arbejdspladser i 
Europa. McKinsey anslår, at der inden 2030 vil være skabt 110.000 nye arbejdspladser inden 
for produktion og forskning og udvikling i EU takket være behovet for at producere mere 
brændstofeffektive køretøjer. Kommissionen har erkendt fordelene ved at bruge køretøjers 
fodaftryk som nytteparameter frem for masse, og det ville være hensigtsmæssigt at gå over til 
et nytteparameter med fodaftryk med henblik på 2025-målet og gøre det muligt for 
fabrikanterne at vælge mellem masse og aftryk som parameter mellem 2015 og 2020.

Endelig foreslår ordføreren, at artiklen vedrørende superkreditter ændres. En af svaghederne 
ved superkreditter er, at de samtidig med, at de tilskynder bilfabrikanterne til at producere 
flere køretøjer med ultralave emissioner, også gør det muligt for fabrikanterne at sælge flere 
stærkt forurenende køretøjer, hvilket således svækker CO2-målet. Ordføreren foreslår i stedet, 
at der indføres et fleksibelt mandat i lighed med mandatet for køretøjer med lave CO2-
emissioner i Californien.   Dette vil fremskynde udviklingen og ibrugtagningen af alternative 
drivaggregater, såsom elektriske batterier og brændstofceller, og sikre, at der foretages 
hensigtsmæssige investeringer i teknologiver med ultralave emissioner. Det vil tilskynde 
“foregangsmændene” til at gøre deres gennemsnitlige CO2-emissionsmål for 2025 mere 
fleksible samtidig med, at det sikres, at de fabrikanter, som vælger ikke at bidrage til en tidlig 
ibrugtagning af køretøjer med ultralave emissioner, foretager yderligere forbedringer i deres 
konventionelle flåde af biler efter 2020.

Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder bør arbejde på at 
identificere og udbrede bedste praksis ved at fremme efterspørgslen efter køretøjer med 
ultralave emissioner, således at en sund stigning i salgstallene i visse europæiske lande følges 
op i alle medlemsstater.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at 
med henblik på at kontrollere opfyldelsen 
af målet på 95 g CO2/km bør CO2-
emissioner fortsat måles i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og 
Euro 6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil 
samt ved hjælp af innovative teknologier.

(2) Det verdensomspændende marked for 
udvikling af avancerede teknologier til 
forbedring af køretøjers effektivitet er et 
vækstmarked. Endvidere er udviklingen af 
sådanne markeder i overensstemmelse 
med flagskibsinitiativet for et ressource-
effektivt Europa under Europa 2020-
strategien, som går ind for en omlægning 
til en ressourceeffektiv økonomi med lave 
CO2-emissioner med henblik på at opnå 
en bæredygtig vækst. Der bør fastlægges 
et langsigtet mål for 2025 i denne 
forordning for at fremme yderligere 
innovation på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og lette 
deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring.

(3) I erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner er det 
hensigtsmæssigt - midlertidigt og i 
begrænset omfang - at fremskynde og lette 
deres indførelse på EU-markedet i de 
indledende faser af deres markedsføring. 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder bør 
arbejde på at identificere og udbrede 
bedste praksis ved at fremme 
efterspørgslen efter køretøjer med 
ultralave emissioner, således at en sund 
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stigning i salgstallene i visse europæiske 
lande følges op i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) For at bilindustrien kan gennemføre 
investeringer og innovation på langt sigt er 
det ønskværdigt, at det angives, hvordan 
denne forordning bør ændres for perioden 
efter 2020. Denne angivelse bør baseres på 
en vurdering af den nødvendige 
reduktionstakt i overensstemmelse med 
EU's langsigtede klimamål og virkningerne 
for udviklingen af omkostningseffektiv 
CO2-reducerende teknologi til biler. Det er 
derfor ønskeligt, at disse aspekter tages op 
til fornyet overvejelse, og at 
Kommissionen udarbejder en rapport om 
CO2-emissionsmål for nye 
passagerkøretøjer for perioden efter 2020, 
herunder om et mål på 70 g CO2/km for 
2025.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ifølge forordningen skal Kommissionen 
foretage en konsekvensanalyse for at 
revidere prøvningsprocedurerne, så de på 
passende vis afspejler bilernes faktiske 
CO2-emissionsmønster. Dette arbejde er
under udførelse via udvikling af en 

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

forskriftsprocedure for måling af 
specifikke CO2-emissioner medfører, at 
der registreres lavere emissionsniveauer 
end de emissioner, der rent faktisk 
forekommer ved køretøjer i trafikken. De 
målemetoder, der henvises til i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og 
Euro 6), om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og dets 
gennemførelsesbestemmelser bør derfor 
ændres så hurtigt som muligt og senest 
ved udgangen af 2014 for at afhjælpe 
dette misforhold.
På indeværende tidspunkt foretages også 
en genbehandling af 
prøvningsprocedurerne via udviklingen af 
en verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test) 
inden for rammerne af De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa, men arbejdet er endnu ikke 
afsluttet. På denne baggrund fastsætter 
bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009 
emissionsgrænser for 2020 målt i henhold 
til forordning (EF) nr. 715/2007 og bilag 
XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Når 
prøvningsprocedurerne ændres, vil de 
grænser, der er fastsat i bilag I skulle 
tilpasses for at sikre lige strenge krav for 
fabrikanter og køretøjsklasser.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Der vil fortsat blive foretaget 
målinger af CO2-emissioner i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesbestemmelser og 
innovative teknologier, indtil denne 
procedure erstattes af en ny, forbedret og 
mere repræsentativ procedure baseret på 
den verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty 
Test). Derfor bør Unionens målemetoder, 
som der henvises til i forordning (EF) nr. 
715/2007 ændres inden udgangen af 
2014, således at de i større grad afspejler 
de rent faktiske CO2-emissioner fra 
køretøjer i trafikken.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk og deres 
anvendelse som nytteparameteren i 
formlerne i bilag I. De foreliggende data og 
deres potentielle anvendelse er vurderet 
som led i konsekvensanalysen, og det 
konkluderes på grundlag af denne 
vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020. De
lavere omkostninger og fordelene ved en 
ændring til fodaftrykket som 
nytteparameter bør dog overvejes ved 

(14) Kommissionen har vurderet de 
disponible data om fodaftryk og deres 
anvendelse som nytteparameteren i 
formlerne i bilag I. De foreliggende data og 
deres potentielle anvendelse er vurderet 
som led i konsekvensanalysen, og det 
konkluderes på grundlag af denne 
vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020. I 
betragtning af de lavere omkostninger og 
fordelene ved en ændring til fodaftrykket 
som nytteparameter bør fodaftrykket 
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fremtidige revisioner. imidlertid anvendes som nytteparameter 
for 2025-målet, og fabrikanterne skal 
have mulighed for at benytte fodaftrykket 
fra 2015 til 2020.

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 70 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner for flåden af 
nye biler målt i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesbestemmelser og bilag XII 
til forordning (EF) nr. 692/2008."

Or. en

Begrundelse

Et mål på 70 g CO2/km i 2025 som anført i Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 
(2007/2119/INI)) vil sikre, at investeringer i udvikling af alternative drivaggregater fortsætter 
og skaber yderligere højteknologiske arbejdspladser i Europa. Frem til 2030 vil kunne der 
oprettes 110.000 nye arbejdspladser inden for produktion og forskning og udvikling, især 
inden for kemikalier og elektronik, som følge af behovet for at producere mere 
brændstofeffektive køretøjer (McKinsey).

Ændringsforslag 8

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

Følgende nye artikel indsættes efter artikel 
5:

Følgende nye artikel indsættes:

"Artikel 5a "Artikel 5a

Superkreditter for 95 g CO2/km-målet Fleksibelt mandat for køretøjer med lav 
CO2-emission

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

1. Med henblik på at fastslå, om en 
fabrikant overholder de specifikke 
emissionsmål som nævnt i artikel 4 i 
erkendelse af de høje forsknings-, 
udviklings- og produktionsomkostninger 
pr. enhed for de første generationer af 
køretøjer med ultralave emissioner og 
behovet for at fremskynde og lette 
proceduren med deres indførelse på EU-
markedet efter 2020, skal det specifikke 
emissionsmål for hver fabrikant,

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

(a) der sælger mindre end 1 % af nye 
personbiler med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km, 
nedsættes med 2 gram

(b) der sælger mindre end 2 % af nye 
personbiler med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km, 
nedsættes med 1 gram
(c) der sælger mindre end 3 % af nye 
personbiler med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km, 
forhøjes med 1 gram
(d) der sælger mindre end 4 % af nye 
personbiler med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km, 
forhøjes med 2 gram.
2. Medlemsstaterne offentliggør senest 
den 28. februar hvert år antallet af biler 
pr. fabrikant med specifikke CO2-
emissioner på under 35 g CO2/km, for så 
vidt angår det forudgående kalenderår, 
der begynder ...+. 
3. Kommissionen beregner senest den 28. 
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februar hver år, for så vidt angår det 
forudgående kalenderår, der begynder 
...+, i hvilket omfang, de krediteringer og 
debiteringer, der er opnået under det 
fleksible mandat, har indvirkning på det i 
artikel 1 fastsatte målniveau.”
____________________
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 3, andet afsnit, udgår. udgår

Or. en
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Senest den 31. december 2014 reviderer 
Kommissionen de specifikke 
emissionsmål, betingelser og andre 
aspekter i forbindelse med denne 
forordning for at fastlægge mål for CO2-
emissionerne fra nye personbiler for 
perioden efter 2020, herunder et mål på 
70g CO2/km for 2025.

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Fra 2020: (c) Fra 2020:

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

hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)

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

a = 0,0333.

En af følgende formler bør finde 
anvendelse:

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

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

a = 0,0333.

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

Or. en

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

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I punkt 1 i bilag I indsættes 
følgende litra:
”(ca) Fra 2025:
Specifik CO2-emission = 70 + a × (F –
F0)
hvor:
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)
M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2,
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a = 60 % hældning i 
grænseværdikurven.”

Or. en


