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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 11 juli 2012 lade kommissionen fram sitt förslag till översyn av 
förordning (EG) nr 443/2009, som anger ramverket för hur koldioxidutsläppen från nya bilar 
ska minska till 2020. Vid denna översyn genomförs de nödvändiga tillvägagångssätten, i 
avsaknad av vilka målet om 95 g CO2/km inte uppnås under den andra perioden fram till 
2020.

Tillvägagångssätt är olika aspekter på genomförandet som påverkar hur utsläppsmålet uppnås.
I kommissionens förslag får flertalet tillvägagångssätt förbli oförändrade, med undantag för 
följande:

– Superkrediter för fordon med utsläpp under 35 g koldioxid per km införs mellan 
2020 och 2023 med en multiplikationsfaktor på 1,3 och med ett kumulativt tak på 
20 000 fordon per tillverkare över programmets hela löptid.

– ”Nischundantaget” uppdateras för 2020 och tillverkare med färre än 500 registrerade 
nya personbilar per år behöver inte ha något koldioxidmål.

– Miljöinnovationer bibehålls i nya provningsförfaranden.

Bestämmelserna om kommittéförfarande uppdateras dessutom för att bli förenliga med 
Lissabonfördraget.

Föredraganden välkomnar överlag den reviderade förordningen. De flesta biltillverkarna är på 
god väg att nå sina koldioxidutsläppsmål för 2015 respektive 2020, såsom det 
överenskommits 2009, och därför vore det i detta skede inte på sin plats med omfattande 
ändringar i tillvägagångssätten för uppnående av målet för 2020 om 95g CO2/km. Återstår 
dock ett antal viktiga frågor som kommissionen inte tar upp tillräckligt i sitt förslag. 

En viktig källa till frågeställningar är att skillnaden mellan nya personbilars utsläpp å ena 
sidan enligt typgodkännandena och å andra sidan i verkligheten hela tiden växer och av 
kommissionen uppskattas till hela 15–30 procent. Detta beror i hög grad på de metoder som 
biltillverkarna använder för att mäta koldioxidutsläpp enligt det nuvarande 
provcykelförfarandet. Skillnaden måste absolut åtgärdas, inte minst därför att minskade 
koldioxidutsläpp innebär att konsumenterna sparar bränsle och att oljeimporten minskar.

Föredraganden skulle därför gärna se att kommissionen, senast 2014, gjorde en översyn av 
EU:s föreskrivna provningsförfarande för mätning av specifika koldioxidutsläpp, vilket 
inrättats med stöd av förordning (EG) nr 715/2007, med tillhörande genomförandeåtgärder.
Senast i januari 2015 bör kommissionen kunna uppdatera EU:s provcykel. Det bör göras 
oavsett om FN:s ekonomiska kommission för Europa slutfört sitt världsomfattande 
provningsförfarande för lätta fordon eller inte, eftersom bränslebesparingar ligger i de 
europeiska konsumenternas intresse oavsett vilka framsteg som görs internationellt. De nya 
världsomfattande provningsförfarandena skulle sedan kunna införlivas med ramverket för 
EU:s provcykel och de enskilda biltillverkarnas koldioxidmål skulle kunna anpassas.
Alternativet med att miljöinnovationer kan mätas utanför provcykeln bör inte få stå kvar när 
EU ser över sin provcykel 2015.
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En svaghet med kommissionens förslag är att där saknas en vision för tiden efter 2020. 
Visserligen kan det vara omöjligt att förutsäga hur tekniken exakt kommer att förbättras fram 
till 2025, men näringslivet kan ha nytta av den säkerhet som en tydlig politisk signal för med 
sig. Därför bör det i denna förordning fastställas ett mål för koldioxidutsläppen för 2025. Med 
hjälp av ett sådant mål kommer näringslivet att få gott om tid på sig och kommer att 
underställas en prövning för att målet ska uppnås på ett sätt som är väl avvägt ur både social 
och ekonomisk synvinkel. 

I Förenta staterna har man redan fastställt ett mål för 2025. Landets mål innebär krav på att 
biltillverkarna ska minska bränsleförbrukningen med hälften i de genomsnittliga bilar som 
säljs mellan 2011 och 2025. EU bör fortsätta leda den globala utvecklingen i riktning mot 
renare fordon och bör därför anta lika ambitiösa bestämmelser om i vilken takt förbättringar 
bör ske. En minskning på 50 procent jämfört med nivåerna 2011 skulle innebär ett mål på 
mindre än 70 g koldioxid per kilometer. I den mest aktuella undersökningen under 2012, 
gjord av AEA-Ricardo, ingår en slutsats om att ett mål om 70 g koldioxid per kilometer är det 
lämpligaste för 2025 och målet anses kunna uppnås med endast 7 procent fordon med mycket 
låga utsläpp och omkring 20 procent hybridfordon. 

Ett mål om 70 g koldioxid per kilometer 2025 skulle innebära garantier för fortsatta 
investeringar i utvecklingen av alternativa kraftöverföringar och skapa ytterligare tillväxt och 
arbetstillfällen inom högteknologin i Europa. Enligt uppskattningar från McKinsey kommer 
behovet att tillverka bränsleeffektivare fordon att leda till att det skapas 110 000 nya 
arbetstillfällen inom produktion och FoU i EU. Kommissionen har erkänt nyttan med att 
fordonens avtryck används som nyttoparameter i stället för deras vikt och det vore på sin plats 
att gå över till att använda avtrycket som nyttoparameter för målet inför 2025 och låta 
tillverkarna välja mellan att för perioden mellan 2015 och 2020 använda antingen vikten eller 
avtrycket som nyttoparameter.

Föredraganden föreslår slutligen en ändring av artikeln om superkrediter. Superkrediterna har 
den svagheten, att de visserligen uppmuntrar tillverkarna att producera ett större antal fordon 
med mycket låga utsläpp men samtidigt också tillåter dem att sälja flera starkt förorenande 
bilar, och på det sättet försvagar koldioxidmålet. Föredraganden föreslår i stället att det införs 
ett flexibelt mandat, av liknande slag som mandatet för fordon med låga utsläpp i Kalifornien.
Detta kommer att påskynda utvecklingen och idrifttagandet av alternativa kraftöverföringar, 
såsom elektriska batterier och bränsleceller och garantera adekvata investeringar i teknik för 
mycket låga utsläpp. De ledande för utvecklingen kommer att få incitament genom att deras 
genomsnittliga mål för koldioxidutsläppen för 2025 uppmjukas och genom att det samtidigt 
skapas garantier för att tillverkare som väljer att inte bidra till att fordon med mycket låga 
utsläpp tas i bruk ytterligare förbättrar sina konventionella fordon efter 2020.

Kommissionen, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna måste arbeta för 
att ta reda på och ge spridning åt bästa praxis för att stimulera efterfrågan på fordon med 
mycket låga utsläpp, så att den nyttiga tillväxten av försäljningssiffrorna i vissa medlemsstater 
upprepas i alla medlemsstater.

ÄNDRINGSFÖRSLAG
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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 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) Världsmarknaden för utveckling av 
avancerad teknik för att förbättra 
fordonens effektivitet är en 
tillväxtmarknad. En vidareutveckling av 
sådana marknader följer tanken bakom 
Europa-2020 strategins 
flaggskeppsinitiativ för ett resurseffektivt 
Europa, som, för att möjliggöra en 
hållbar tillväxt, stöder övergången till ett 
resurseffektivt samhälle med låga utsläpp.  
Såsom ytterligare stimulans till 
innovation inom detta område bör det 
fastställas ett långsiktigt mål för 2025 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring.

(3) För att ta hänsyn till de höga 
kostnaderna för forskning och utveckling 
och de höga enhetskostnaderna för de 
första generationerna fordon med mycket 
låga koldioxidutsläpp är det lämpligt att 
som en övergångslösning och i begränsat 
omfång påskynda och underlätta deras 
införande på EU-marknaden under de 
första stadierna av deras saluföring. 
Kommissionen, medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna bör 
arbeta för att ta reda på och ge spridning 
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åt bästa praxis för att stimulera 
efterfrågan på fordon med mycket låga 
utsläpp, så att den nyttiga tillväxten av 
försäljningssiffrorna i vissa 
medlemsstater upprepas i alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 nya personbilar för perioden 
efter 2020.

(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 med förslag för nya personbilar för 
perioden efter 2020, bland annat med ett 
mål om 70 g CO2/km för 2025.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
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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.

konsekvensbedömning för att se över 
provningsförfarandena så att de på ett 
adekvat sätt återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. När unionens 
föreskrivna förfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp genomförs i 
dag leder det till att de utsläpp som 
registreras är lägre än de faktiska 
utsläppen från fordon i trafiken. För att 
rätta till detta missförhållande måste 
därför de mätningsförfaranden som avses 
i 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 samt dess 
genomförandeförfarande ändras med det 
snaraste, senast 2014.
För närvarande fortskrider också 
översynen av provningsförfarandena
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.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Koldioxidutsläppen kommer att
fortsätta mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeförfaranden och innovativ 
teknik till dess att sistnämnda förfaranden 
och teknik ersätts med ett nytt, förbättrat 
och mer representativt förfarande 
utgående från det världsomfattande 
provningsförfarandet för lätta nyttofordon 
inom ramen för FN:s ekonomiska 
kommission för Europa. Därför bör 
unionens mätningsförfaranden enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 senast 2014 
ändras så att de trognare återger de 
faktiska koldioxidutsläppen från fordon i 
trafik.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 
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.

(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 
formeln för 2020 ska vara vikt. Mot 
bakgrund av de lägre kostnaderna och 
andra fördelar av att byta till avtryck som 
nyttoparameter bör avtryck användas som 
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nyttoparameter i samband med målet för 
2025 och tillverkarna bör få använda 
avtryck från 2015 till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Såsom det angavs i Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 (2007/2119(INI)) 
kommer ett mål om 70 g/km under 2025 att garantera fortsatta investeringar i alternativa 
kraftöverföringar och skapa ytterligare högteknologiska arbetstillfällen i Europa. Fram till 
2030 kommer, enligt McKinsey, behovet att tillverka bränsleeffektivare fordon att leda till att 
110 000 nya arbetstillfällen skapas inom produktion och inom forskning och utveckling, 
framför allt inom kemikalier och elektronik.

Ändringsförslag 8

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

Följande artikel ska införas efter artikel 5: Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a ”Artikel 5a

Superkrediter för målet med 95 g 
koldioxid per km

Flexibelt mandat för fordon med låga 
koldioxidutsläpp

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 bedömningen av om en tillverkare 
har uppfyllt sitt specifika utsläppsmål som 
avses i artikel 4 och för att ta hänsyn till 
de höga kostnaderna för forskning och 
utveckling och de höga 
enhetskostnaderna för de första 
generationerna fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp samt till behovet av att 
påskynda och underlätta deras införande 
på EU-marknaden från och med 2020 ska 
det specifika utsläppsmålet för varje 
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 
20 000 nyregistrerade personbilar per 
tillverkare.”

a) som säljer färre än 1 procent av nya 
personbilar med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 
35 g CO2/km minskas med 2 gram,

b) som säljer färre än 2 procent av nya 
personbilar med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 
35 g CO2/km minskas med 1 gram,
c) som säljer fler än 3 procent av nya 
personbilar med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 
35 g CO2/km ökas med 1 gram,
d) som säljer fler än 4 procent av nya 
personbilar med specifika 
koldioxidutsläpp på mindre än 
35 g CO2/km ökas med 2 gram.
2. Medlemsstaterna ska senast 
den 28 februari varje år offentligt 
tillgängliggöra antalet fordon per 
tillverkare med specifika koldioxidutsläpp 
på mindre än 35 g CO2/km under det 
föregående kalenderåret, med början från 



PA\923146SV.doc 11/15 PE502.182v01-00

SV

…+ 

3. Den 28 februari varje år ska 
kommissionen, med tanke på det 
föregående kalenderåret, med början från 
och med ...+ beräkna i vilken mån de 
kredit- och debetposter som erhållits med 
stöd av det flexibla mandatet påverkar 
nivån på det mål som fastställs i 
artikel 1.”
____________________
+EUT: vänligen inför året för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (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. Resultaten av provning under drift ska 
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.
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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.
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 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.”

Or. en

Ändringsförslag 10

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. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 11

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 mål 
om 70 g CO2/km för 2025.

Or. en

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

En av följande formler ska användas:

där
M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

a = 0,0333.
i) Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M 
– M0)
där

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

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 = gränsvärdeskurvans lutning.

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 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – led 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 = 70 + a × (F -
F0)
där
F = fordonets markyta i kvadratmeter 
(m2)
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = 60 % lutning på gränsvärdeskurvan.”
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Or. en


