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KORT BEGRUNDELSE

1. Udkastet til forordning er baseret på den forudsætning, at en sænkning af 
brændstofforbruget for lette erhvervskøretøjer vil reducere det samlede niveau for CO2-
emissioner fra transport og således afbøde klimaændringerne.

2. Forslaget fastlægger CO2-emissionsgrænser for nye lette erhvervskøretøjer i EU. Hver 
fabrikant eller importør, som ikke opfylder kravene inden for den fastsatte tidsfrist, vil 
blive pålagt bøder.

3. Europa-Kommissionens formål er at sikre, at fabrikanterne bringer nye køretøjer med 
forbedrede CO2-emissionsresultater i omsætning. Dette vil gøre det muligt for brugerne 
at opgradere deres flåder og reducere deres bidrag til CO2-fodaftrykket fra transport.

4. Det er imidlertid tvivlsomt, om forslaget vil opfylde dette mål:
i) Forholdet mellem de tendenser, der beskrives som klimaændringer, og 

menneskelige aktiviteter (inklusive transport) er almindeligt accepteret, men er 
endnu ikke endelig bevist. 

ii) Mængden af CO2-emissioner afhænger i vid udstrækning af køretøjers 
brændstofforbrug og er derfor ikke kun relateret til motorteknologi, men også 
andre egenskaber (dæk, brændstofkvalitet o.a.) og de betingelser, hvorunder 
køretøjet benyttes (infrastrukturens kvalitet, hastighed, tæt trafik, trafikpropper, 
lastens vægt etc.).

iii) Derfor vil en ensidig fokusering på teknologi ikke nødvendigvis føre til de 
ønskede resultater.

iv) Forslaget, der er bygget over forordningen om personbiler (forordning (EF) nr. 
443/2009), undlader at tage tilstrækkeligt hensyn til de grundlæggende forskelle 
mellem personbiler og lette erhvervskøretøjer og er i virkeligheden endnu mere 
ambitiøst: tidshorisonten er kortere, og sanktionerne er højere (120 EUR mod 95 
EUR).

v) De foreslåede foranstaltninger er fokuseret på den økonomiske kædes 
udbudsside, men fremprovokerer ikke efterspørgsel efter forbedrede lette 
erhvervskøretøjer (incitamenter for erhvervsdrivende/købere) og imødegår ikke 
andre vigtige aspekter af brændstofforbrug. 

vi) Opfyldelse af målene om 175 (2016) og 135 (2020) g CO2/km vil kræve større 
investeringer fra automobilindustrien i udviklingen af nye teknologier.

vii) Ikke alene vil disse investeringer påvirke køretøjernes pris (op til 10 % 
prisstigning), hvorved de bliver mindre økonomisk overkommelige, og 
erhvervsdrivende dermed afskrækkes fra at købe sådanne (dette vil tvinge dem til 
at bruge deres nuværende flåde med lavere ydelse i form af brændstofforbrug og 
CO2-emissioner, og i nogle lande kan det endog resultere i en øget import af 
brugte biler) -

viii) automobilindustrien har også problemer, eftersom efterspørgslen efter nye biler 
er faldet hurtigt på grund af den økonomiske krise. Potentielle obligatoriske 
investeringer i nye teknologier er derfor vanskelige at effektuere og vil forværre 
industriens rentabilitet (især med hensyn til de 135 g CO2/km i 2020).
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ix) Desuden er automobilindustrien allerede forpligtet til at afsætte en stor del F&U-
midler til opfyldelse af Euro 5- og Euro 6-målene.

5. Der er betydelige bekymringer om, hvorvidt disse foranstaltninger vil opfylde den 
oprindelige målsætning om at forhindre klimaændringer, og om de mål og den tidsplan, 
der foreslås, er realistiske og mulige at opfylde.

6. Under hensyntagen til: 

i) forordning nr. 2007/46, 715/2007 og 443/2009
ii) denne sektors relativt lave andel af de samlede CO2-emissioner
iii) behovet for at forbedre brændstofforbrugets effektivitet og dermed CO2-

emissionerne i transportsektoren for at øge luftkvaliteten
iv) industriens nuværende frivillige forpligtelser (f.eks. Den Internationale 

Vognmandsorganisations beslutning om en frivillig forpligtelse til at reducere 
CO2-emissionerne med 30 % inden 2030)

v) overordnede tendenser til forbedring af brændstofforbrugets effektivitet som 
følge af efterspørgsel fra operatører inden for denne meget konkurrenceprægede 
industri

vi) den nuværende optimering af lette erhvervskøretøjers brændstofforbrug og et 
deraf afledt reduceret potentiale for yderligere forbedringer

vii) den særlige produktionscyklus for lette erhvervskøretøjer (ca. ti år): længere end 
for personbiler 

viii) risikoen for, at klasser af lette erhvervskøretøjer, som ikke kan opfylde målene, 
forsvinder, efterhånden som brugere køber flere køretøjer med lavere udledning 
frem for en større type køretøj, som er blevet trukket tilbage, fordi den ikke 
kunne leve op til målene 

ix) risikoen for, at særlige former for lette erhvervskøretøjer, som f.eks. anvendes af 
politiet, redningskræfter eller til andre særlige formål af almen interesse, ikke vil 
være i stand til at leve op til målene

x) den økonomiske afmatning og dennes alvorlige konsekvenser for bilfabrikanter 
og brugere

xi) behovet for at støtte industrien (fabrikanter) snarere end at forfordele den med 
byrdefulde foranstaltninger (eller endog bøder) 

xii) behovet for at støtte erhvervslivet (brugerne) i stedet for at tilskynde til yderligere 
omkostninger via diskutable politiske foranstaltninger

xiii) behovet for yderligere incitamenter til støtte for efterspørgslen efter og brugen af 
køretøjer med forbedret brændstoføkonomi

xiv) faren for at pålægge industrien og dermed forbundne sektorer praktiske byrder 
via innovative, men upraktiske politikker 

xv) TRAN's rolle som fortaler for mobilitet i EU. 

De vigtigste punkter i ordførerens forslag er derfor: 

 at udskyde forordningens ikrafttrædelse (med 3 år for målet om 175 g CO2/km) 
 at sænke 2020-målet fra 135 til 162 g CO2/km
 at anvende indtægterne fra afgiften for emissionsoverskridelse til at finansiere 

projekter, der sigter mod at nedbringe transportens indvirkning på miljøet
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 at forbedre foranstaltninger i forbindelse med superkreditter og harmonisere bøder 
vedrørende lette erhvervskøretøjer og personbiler samt andre ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 g 
CO2/km i 2012, samtidig med at der også 
præsenteres en mere langsigtet vision for 
yderligere emissionsreduktioner. 
Forordning (EF) nr. 443/2009 underbygger 
dette mere langsigtede synspunkt ved at 
fastsætte et mål på 95 g CO2/km som 
gennemsnitlige emissioner for bilparken af 
nye biler. For at sikre overensstemmelse 
med denne tilgang og for at skabe et 
sikkert grundlag for industriens 
planlægning bør der fastsættes et langsigtet 
mål for specifikke CO2-emissioner fra lette 
erhvervskøretøjer i 2020.

15. I Fællesskabets strategi for 
nedbringelse af CO2-emissioner fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer er 
der fastsat en integreret tilgang med 
henblik på at nå fællesskabsmålet på 120 g 
CO2/km i 2012, samtidig med at der også 
præsenteres en mere langsigtet vision for 
yderligere emissionsreduktioner. 
Forordning (EF) nr. 443/2009 underbygger 
dette mere langsigtede synspunkt ved at 
fastsætte et mål på 95 g CO2/km som 
gennemsnitlige emissioner for bilparken af 
nye biler. For at sikre overensstemmelse 
med denne tilgang og for at skabe et 
sikkert grundlag for industriens 
planlægning bør der ligeledes fastsættes et 
langsigtet mål for specifikke CO2-
emissioner fra lette erhvervskøretøjer i 
2020. Målsætningen om gennemsnitligt 
135 g CO2/km skal nås inden år 2022.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Fabrikanternes opfyldelse af målene i 20. Fabrikanternes opfyldelse af målene i 
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denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014. 
Afgiftens størrelse bør afhænge af, i hvor 
høj grad fabrikanterne ikke opfylder deres 
mål. For at sikre konsekvens bør 
afgiftsmekanismen svare til den, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en strafafgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra den 1. januar 2014. 
Strafafgiftens størrelse bør afhænge af, i 
hvor høj grad fabrikanterne ikke opfylder 
deres mål. For at sikre konsekvens bør 
strafafgiftsmekanismen svare til den, der 
er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. 
Strafafgifterne for emissionsoverskridelser 
bør betragtes som indtægter, der indgår i 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget.

(Formålet med dette ændringsforslag er at 
erstatte udtrykket "afgift" med udtrykket 
"strafafgift". (Denne ændring vedrører hele 
teksten).

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at erstatte udtrykket "afgift" med udtrykket 
"strafafgift". Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget (betragtning 23 og 26 samt 
artikel 6, 8, 10 og 12).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre, at værdierne for CO2-
emissioner og brændstofeffektivitet for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer er 
repræsentative, bør Kommissionen, hvor 
det er relevant, overveje at revidere 
lovgivningen om typegodkendelse.

Begrundelse

For at tage højde for de særlige vilkår for trinvis færdigopbyggede køretøjer, dvs. køretøjer, 
der først bygges, så de fremstår i ufuldstændig tilstand, og som derefter mindst undergår ét 
yderligere stadium mod færdiggørelse udført af en anden producent, har Europa-
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Kommissionen forelagt anbefalede ændringer til det oprindelige forslag. Dette 
ændringsforslag afspejler disse anbefalinger.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) De gavnlige virkninger af 
hastighedsbegrænsningsanordninger for 
så vidt angår miljøbeskyttelse, 
energiforbrug, slid på motor og dæk samt 
trafiksikkerheden vil bidrage til at nå 
målene for denne forordning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undersøge 
muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

24. Landevejskøretøjers hastighed har stor 
indvirkning på deres brændstofforbrug og 
CO2-emissioner. Uden 
hastighedsbegrænsning for lette 
erhvervskøretøjer er det desuden muligt, at 
der er et element af konkurrence med 
hensyn til tophastighed, som kan resultere i 
overdimensionerede drivaggregater og 
tilhørende ineffektivitet under 
langsommere driftsbetingelser. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv
92/6/EØF om montering og anvendelse af 
hastighedsbegrænsende anordninger i visse 
klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 
med det formål at medtage de lette 
erhvervskøretøjer, som er omfattet af 
denne forordning.

Begrundelse

Til forskel fra tunge køretøjer er lette erhvervskøretøjer i øjeblikket ikke udstyret med 



PE439.089v02-00 8/20 AD\818160DA.doc

DA

hastighedsbegrænsende anordninger. Hastighedsbegrænsere er en meget omkostningseffektiv 
metode til at begrænse brændstofforbruget, CO2-emissionerne og bidrager desuden til 
trafiksikkerheden. Anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF som ændret ved direktiv 
2002/85/EF skal udvides med henblik på at medtage lette erhvervskøretøjer under direktivets 
bestemmelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra 2020 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

2. Fra 2022 fastsættes der i denne 
forordning et mål på 135 g CO2/km for de 
gennemsnitlige emissioner fra nye lette 
erhvervskøretøjer, der registreres i 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner" i relation til en fabrikant: de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra alle lette erhvervskøretøjer, som 
fabrikanten har fremstillet

a) "gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner" i relation til en fabrikant: de 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
fra alle lette erhvervskøretøjer, som 
beskrevet i artikel 2, som fabrikanten har 
fremstillet 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 

f) "specifikke CO2-emissioner": et let 
erhvervskøretøjs emissioner målt i 
overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 715/2007 og specificeret som 
CO2-masseemission (kombineret) på 
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typeattesten typeattesten for det færdigopbyggede eller 
trinvis færdigopbyggede køretøj

Begrundelse

For at tage højde for de særlige vilkår for trinvis færdigopbyggede køretøjer har Europa-
Kommissionen forelagt anbefalede ændringer til det oprindelige forslag. Dette 
ændringsforslag afspejler disse anbefalinger.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "færdigopbygget køretøj": ethvert 
køretøj, der ikke skal færdiggøres for at 
opfylde de tekniske krav i direktiv 
2007/46/EF

Begrundelse

Færdigopbyggede køretøjer er omfattet af forslaget til retsakt.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "aftryk": sporvidden ganget med 
akselsafstanden som anført i 
typegodkendelsesattesten og defineret i 
afsnit 2.1 og 2.3 i bilag I til direktiv 
2007/46/EF.

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen med Bilag II, Del B, punkt 5.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er de specifikke emissioner for det trinvis 
færdigopbyggede køretøj ikke 
tilgængelige, anvender fabrikanten af 
basiskøretøjet de specifikke emissioner for 
basiskøretøjet til at fastsætte dettes 
gennemsnitlige CO2-emissioner.

Begrundelse

For at tage højde for de særlige vilkår for trinvis færdigopbyggede køretøjer har Europa-
Kommissionen forelagt anbefalede ændringer til det oprindelige forslag. Dette 
ændringsforslag afspejler disse anbefalinger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 1, 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 75 % i 2014 - 50 % i 2014
- 80 % i 2015 - 75 % i 2015

-100 % fra og med 2016. -100 % fra og med 2016.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Superkreditter Superkreditter og økonomiske 
incitamenter

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide forordningens anvendelsesområde for at tilskynde til en fornyelse 
af parken af lette erhvervskøretøjer.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Medlemsstaterne kan indføre 
bestemmelser om økonomiske 
incitamenter for seriefremstillede 
køretøjer, der er i overensstemmelse med 
denne forordning og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.
Disse incitamenter gælder for alle nye 
køretøjer, der sælges på markedet i en 
medlemsstat og som minimum overholder 
de specifikke emissionsmål i bilag I forud 
for de datoer, der er fastsat i dette bilag, 
og de skal ophøre på de datoer, der er 
fastsat heri.

Begrundelse

For at nå målene skal er vi nødt til at tilskynde til en fornyelse af bilparken.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. -1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Medlemsstaterne kan indføre 
økonomiske incitamenter for 
eftermontering på eksisterende køretøjer 
og skrotning af køretøjer, der ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

For at nå målene skal er vi nødt til at tilskynde til en fornyelse af bilparken.

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. -1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c. For hver type køretøj må de 
økonomiske incitamenter, der er omtalt i
stk. -1a og -1b, ikke overstige de 
supplerende udgifter til de tekniske 
anordninger, der indføres for at sikre 
overholdelsen af de specifikke
emissionsmål i bilag I, herunder 
udgifterne til montering i køretøjet.

Begrundelse

De økonomiske incitamenter skal kædes sammen med de supplerende udgifter til de tekniske 
anordninger, der indføres for at sikre overholdelsen af emissionsgrænseværdierne.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. -1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d. Kommissionen skal underrettes i tide 
om planer om at indføre eller ændre de 
økonomiske incitamenter, jf. stk. -1a og 
-1b.

Begrundelse

Kommissionen skal spille en rolle som koordinator.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning – led 1, 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014 - 2,5 lette erhvervskøretøjer i 2014

- 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2015 - 1,5 lette erhvervskøretøjer i 2016
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- 1 let erhvervskøretøj fra 2016. - 1 let erhvervskøretøj fra 2018.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Hastighedsbegrænsning

Fra og med 2018 skal producenter af lette 
erhvervskøretøjer sikre, at alle nye lette 
erhvervskøretøjer, der hører under
nærværende forordnings 
anvendelsesområde, jf. artikel 2, er 
udstyret med 
fartbegrænsningsanordninger, hvor 
maksimumshastigheden er indstillet til 
120 km/t.

Begrundelse

Til forskel fra tunge køretøjer er lette erhvervskøretøjer i øjeblikket ikke udstyret med 
hastighedsbegrænsende anordninger. Hastighedsbegrænsere er en meget omkostningseffektiv 
metode til at begrænse brændstofforbruget, CO2-emissionerne og bidrager desuden til 
trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen fabrikanten eller eventuelt
forvalteren af poolen en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for det 
kalenderår, der begynder den 1. januar 
2014, og hvert kalenderår derefter dennes 
specifikke emissionsmål, pålægger 
Kommissionen alle fabrikanter eller 
eventuelt forvaltere af poolen udtrykkeligt 
at betale en afgift for 
emissionsoverskridelsen.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – nr. i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fra 2014 til 2018: a) Fra 2014 til 2018:
i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

i) Ved emissionsoverskridelser på over 3 g 
CO2/km:

((emissionsoverskridelse – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

((emissionsoverskridelse – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × antal nye lette 
erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fra 2019: b) Fra 2019:
(emissionsoverskridelse × 120 EUR) × 
antal nye lette erhvervskøretøjer.

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal 
nye lette erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – underafsnit l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
- under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 11 -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4 
gælder for, afrundet til nærmeste tre 

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
- under hensyntagen til CO2-
emissionsreduktioner som følge af 
innovative teknologier, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 11, og til 
hastighedsbegrænsende anordninger i 
henhold til bestemmelserne i artikel 5a -
oversteg dennes specifikke emissionsmål i 
det kalenderår eller en del af det 
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decimaler, og kalenderår, som forpligtelsen i artikel 4 
gælder for, afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

4. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget, og 
anvendes udelukkende til finansiering af 
projekter rettet mod innovativ teknologi til 
gavn for nedbringelse af transportens 
negative indvirkning på miljøet.

Begrundelse

Indtægter fra afgifterne for emissionsoverskridelser bør øremærkes til forskning rettet mod 
yderligere forbedring af sektorens miljøpræstationer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ansøgning om undtagelse fra det
specifikke emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant af færre end 
22 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
kalenderår, såfremt fabrikanten:

En ansøgning om undtagelse fra de
specifikke emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant af færre end 
25 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
kalenderår, såfremt fabrikanten:

Begrundelse

I betragtning af at mindre fabrikanters samlede andel af markedet for lette erhvervskøretøjer 
kun er på 5 %, forslår ordføreren en forhøjelse af grænsen på 22 000 registrerede køretøjer 
(1 % af det samlede salg af lette erhvervskøretøjer i EU) til 25 000 (ca. 1,4 %). Dette ligger 
stadig under det antal (svarene til 2 % af det samlede salg), der er vedtaget i forordning 
(EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af CO2-emissioner fra nye personbiler. Dette vil give 
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mindre fabrikanter større fleksibilitet i bestræbelserne på at overvinde den økonomiske krise.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – indledning – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er en del af en gruppe af forbundne 
fabrikanter, der i alt er ansvarlig for færre 
end 22 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
kalenderår, eller

b) er en del af en gruppe af forbundne 
fabrikanter, der i alt er ansvarlig for færre 
end 25 000 nye lette erhvervskøretøjer, der 
registreres i Fællesskabet for hvert 
kalenderår, eller

Begrundelse

I betragtning af at mindre fabrikanters samlede andel af markedet for lette erhvervskøretøjer 
kun er på 5 %, forslår ordføreren en forhøjelse af grænsen på 22 000 registrerede køretøjer
(1 % af det samlede salg af lette erhvervskøretøjer i EU) til 25 000 (ca. 1,4 %). Dette ligger 
stadig under det antal (svarene til 2 % af det samlede salg), der er vedtaget i forordning 
(EF) nr. 443/2009 om nedbringelse af CO2-emissioner fra nye personbiler. Dette vil give 
mindre fabrikanter større fleksibilitet i bestræbelserne på at overvinde den økonomiske krise.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
økonomiske og teknologiske potentiale til 
at nedbringe de specifikke CO2-emissioner, 
og under hensyntagen til de særlige forhold 
på markedet for den type let 
erhvervskøretøj, der fremstilles.

d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet og industriens 
gennemsnit, herunder det økonomiske og 
teknologiske potentiale til at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner, og under 
hensyntagen til de særlige forhold på 
markedet for den type let erhvervskøretøj, 
der fremstilles.

Begrundelse

Den gennemsnitlige reduktion af CO2-emissioner for at nå målet på 175 g CO2/km er for 
industrien på 14 %, men visse små fabrikanter vil skulle foretage reduktioner, der er mere 
end dobbelt så høje. For ikke at forskelsbehandle disse bør industriens gennemsnit være 
blandt de kriterier, der tages højde for i forbindelse med indrømmelsen af undtagelser.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være 
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

2. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2012 detaljerede 
bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative 
teknologier i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2. 
Disse detaljerede bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat under artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 443/2009, og være
baseret på følgende kriterier for innovative 
teknologier:

Begrundelse

I artikel 12, stk. 2, i forordning om personbilers emissioner (EF) 443/2009 nævnes det, at 
Kommissionen senest i 2010 skal vedtage deltaljerede bestemmelser om en procedure til 
godkendelse af sådanne innovative teknologier.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. oktober 2016 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger til 
ændring af bilag I for at justere værdien 
M0, som nævnt heri, til nye lette 
erhvervskøretøjers gennemsnitlige masse i 
de foregående tre kalenderår.

Senest den 31. oktober 2016 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger til 
ændring af bilag I for at justere værdien 
M0, som nævnt heri, til nye lette 
erhvervskøretøjers gennemsnitlige masse, 
som er registreret i de foregående tre 
kalenderår.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 og led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de nærmere bestemmelser for inden år 
2020 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre og

de nærmere bestemmelser for inden år 
2022 at nå et langsigtet mål på 135 g 
CO2/km på en omkostningseffektiv måde 
under forudsætning af, at opdaterede 
resultater af konsekvensanalysen 
bekræfter, at dette kan lade sig gøre og

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen reviderer senest i 2015 
metoden til at fastsætte de specifikke CO2-
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer i stk. 7 i del B i bilag II og 
forelægger om nødvendigt et forslag om 
ændring af bilag II for Europa-
Parlamentet og Rådet.

7. Senest i 2014 fastlægger Kommissionen
om fornødent en procedure for at opnå 
repræsentative værdier for CO2-
emissioner og brændstofeffektivitet for 
trinvis færdigopbyggede køretøjer.

Begrundelse

For at tage højde for de særlige vilkår for trinvis færdigopbyggede køretøjer har Europa-
Kommissionen forelagt anbefalede ændringer til det oprindelige forslag. Dette 
ændringsforslag afspejler disse anbefalinger.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag 2 – del A – punkt 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de specifikke CO2-emissioner ii) de specifikke CO2-emissioner og 
andelen af emissionsreduktioner som 
følge af innovative teknologier i 
overensstemmelse med artikel 11 
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Begrundelse

Af hensyn til tekstens sammenhæng.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag II – del B – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Specifikke emissioner for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer. De specifikke 
emissioner for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer fastlægges i overensstemmelse 
med direktiv 2004/3/EF. Såfremt denne 
værdi ikke er tilgængelig, fastsættes de 
specifikke emissioner for et trinvis 
færdigopbygget køretøj til samme værdi 
som den højeste værdi af de specifikke 
emissioner for alle færdigopbyggede 
køretøjer, der er af samme køretøjstype 
som det delvis opbyggede køretøj, som det 
trinvis færdigopbyggede køretøj er baseret 
på, og som er registreret i EU i det samme 
overvågningsår, hvor "køretøjstype" 
defineres i overensstemmelse med 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EF. Hvis der 
er mere end tre forskellige værdier af 
specifikke emissioner for alle 
færdigopbyggede køretøjer, anvendes de 
næsthøjeste specifikke emissioner.

Udgår

Begrundelse

For at tage højde for de særlige vilkår for trinvis færdigopbyggede køretøjer har Europa-
Kommissionen forelagt anbefalede ændringer til det oprindelige forslag. Dette 
ændringsforslag afspejler disse anbefalinger.
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