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KORT BEGRUNDELSE

2020-målet for biler på 95 g CO2/km forudsætter en reduktion af det årlige brændstofforbrug 
på 27 % i forhold til 2015-målet på 130 g. Det forventes at stimulere forskningen og 
innovationen i automobilsektoren og dermed fremme grøn vækst og grønne job og øge EU-
industriens internationale konkurrenceevne og samtidig reducere EU's afhængighed af 
olieimport. 

Som følge af den brede støtte til dette lovgivningsforslags mål foreslår ordføreren et 
begrænset antal ændringer, der har til formål at styrke dets målsætninger:

i) Mål efter 2020

En af svaghederne i Kommissionens forslag er en manglende vision for perioden efter 2020. 
Selv om det måske ikke er til at forudsige, nøjagtig hvilken vej den teknologiske udvikling vil 
bevæge sig frem mod 2025, vil fastsættelses af et mål for 2025 a) give planlægnings- og 
investeringssikkerhed for bilindustrien, b) fremme markedet for køretøjer med ultralave CO2-
emissioner, c) fastholde EU's globale førerposition inden for fremstilling af renere, 
brændstofeffektive biler og d) sende et klart politisk signal om behovet for fortsatte 
emissionsreduktioner. Europa-Parlamentet har mulighed for at styre debatten om perioden 
efter 2020.

Ordføreren foreslår et 2025-mål, der ligger mellem 65 g CO2/km og 75 g CO2/km. 
Kommissionen bør fremsætte forslag om et præcist mål i det lovgivningsforslag, der skal 
fremlægges inden udgangen af 2014, på grundlag af lavemissionsteknologiernes forventede 
udbredelse på markedet. Det skal bemærkes, at der i USA allerede er fastsat et mål for 2025.

ii) En alternativ ordning til superkreditter 

Med Kommissionens forslag indføres en ordning med superkreditter for biler med en 
emission på under 35 g CO2/km i perioden mellem 2020 og 2023. Der anvendes en 
multiplikator på 1,3, og antallet af biler er begrænset til sammenlagt 20 000 køretøjer pr. 
producent i ordningens samlede løbetid. En af svaghederne ved superkreditter er, at de 
samtidig med, at de måske vil tilskynde bilproducenterne til at producere flere køretøjer med 
ultralave emissioner, også gør det muligt for dem at sælge flere stærkt forurenende køretøjer, 
hvilket således svækker deres CO2-mål.

Ordføreren foreslår et alternativt system til superkreditterne, som sigter på at lette og 
fremskynde processen med at markedsføre flere køretøjer med ultralave CO2-emissioner på 
EU-markedet ved at belønne og give incitamenter til producenter, der har investeret i 
lavemissionsteknologier. Producenter, der opnår et salg på mere end 5 % af biler med en 
emission på under 50 g CO2/km, belønnes med en forhøjelse af deres mål på 2 g (f.eks. 97 g i 
stedet for 95 g CO2/km), mens de, der opnår et salg under 4 %, får deres mål reduceret med 
1 g. 
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iii) Nytteparameter – masse kontra fodaftryk

Selv om vægten af et køretøj har stor betydning for brændstofforbruget og CO2-emissionerne, 
er den massebaserede nytteparameter bevaret i Kommissionens forslag. Konsekvensanalysen 
viser en omkostningsfordel ved at skifte fra masse til fodaftryk, da der med masse som 
parameter ikke anspores tilstrækkeligt til vægtreduktioner. Hvis fodaftryk bruges som 
parameter, begrænses de uhensigtsmæssige incitamenter til at ændre bilens konstruktion. 
Fodaftryk vil især muliggøre en større brug af vægtreduktion som overholdelsesmulighed.

På trods af fordelene ved fodaftryk vil en ændring af nytteparameteren ikke opfylde målet om 
planlægningssikkerhed, da producenterne med stor sandsynlighed har lagt deres køreplan for 
overholdelse af 2020-målene med udgangspunkt i, at den nuværende parameter fastholdes. 
Ordføreren foreslår derfor en dobbeltordning, hvor fodaftryk kan bruges som alternativ til 
masse fra 2016. Hvis producenterne får fleksible forhold til at vælge mellem masse og 
fodaftryk, vil de samlede omkostninger til opnåelse af deres 2020-mål blive reduceret. 

iv) Forskelle mellem typegodkendelse og faktiske CO2-emissioner (testcyklus)

Et område, der vækker betydelig bekymring, er den voksende kløft mellem typegodkendelse 
og de faktiske emissioner fra nye personbiler. Fra en gennemgang af dokumentation samt 
oplysninger fra de typegodkendende myndigheder og prøvningslaboratorier står det klart, at 
de fleksible forhold i stigende grad bruges til at reducere CO2-emissionerne fra nye køretøjer.
For personbiler vurderes det, at brugen af fleksible forhold i det seneste årti har medført en 
reduktion af de CO2-emissioner, der registreres ved typegodkendelse, på ca. 11 % 
(båndbredde 6-16 %), hvilket udgør mindst 1/3 af de reduktioner, der er opnået i perioden fra 
2002 til 2010 (9,3 g/km ud af en reduktion på 26,8 g/km)1.

De mulige konsekvenser af en øget brug af fleksible forhold er ikke kun relevante fra et 
lovgivningsmæssigt synspunkt. Reduktioner ved typegodkendelsesprøvningen, der ikke 
skyldes teknologiske køretøjsforbedringer, medfører ikke en reduktion af brændstofforbruget i 
den faktiske kørsel. Det vil sige, at køretøjerne ikke giver slutbrugerne de lovede 
brændstofbesparelser, og forbrugerne bliver dermed fejlinformeret. Forbrugernes skuffelse 
over det faktiske brændstofforbrug vil i sidste ende kunne føre til en reduceret opbakning til 
EU's politik til nedbringelse af CO2-emissionerne. Forskelle på, i hvor høj grad de forskellige 
producenter udnytter de fleksible forhold, kan desuden medføre ulige konkurrence.

Ordføreren understreger behovet for at ændre forordning (EF) nr. 715/20072, så det sikres, at 
prøvningsprocedurerne på passende vis afspejler de emissioner, der genereres ved reel 
vejkørsel. Der foreslås en række ændringer for at løse dette problem.

                                               
1 Se undersøgelser udført for Kommissionen: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
2 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.
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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 – ændringsretsakt
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 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.
Undersøgelser foretaget af Kommissionen 
har imidlertid vist, at de 
prøvningsprocedurer, der bruges til 
måling af CO2-emissioner i henhold til 
forordningen, ikke har forhindret en øget 
brug af fleksible forhold hos 
producenterne, hvilket har medført 
påståede reduktioner af CO2-emissioner, 
der ikke skyldes teknologiske forbedringer 
og ikke kan opnås ved reel vejkørsel. 
Derfor bør forordning (EF) nr. 715/2007 
revideres hurtigst muligt og senest inden 
slutningen af 2014, så det sikres, at 
prøvningsprocedurerne giver et præcist 
billede af de CO2-emissioner, der 
genereres ved reel vejkørsel.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at fremskynde udbredelsen af 
køretøjer med ultralave CO2-emissioner 
og elbiler på markedet er det nødvendigt 
at udvikle en passende infrastruktur til 
levering af alternative brændstoffer og 
strøm til køretøjer i hele Unionen, 
herunder et tæt netværk af 
opladningspunkter på alle egnede steder, 
hvor mange elbiler parkeres i mange 
timer, eksempelvis på Park & Ride-
parkeringspladser. Bilerne bør fortrinsvis 
lade strøm fra overskydende vind- og 
solenergi. Desuden opfordres der til at 
indføre overførbare nummerplader i hele 
Europa, således at man i højere grad kan 
udnytte elpendlerbiler til korte afstande. 

Begrundelse

Brugen af elbiler giver særligt mening, hvis de udnyttes som lagerplads for overskydende 
vind- og solenergi. I den forbindelse er der behov for tilsvarende infrastruktur. Desuden kan 
overførbare nummerplader efter tysk/østrigsk forbillede skabe incitament til at anskaffe en 
lille elbil til (daglig) pendling, mens man fortsat kan have en større bil til familieudflugter.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 

(4) I erkendelse af de uforholdsmæssige 
konsekvenser for de mindste producenter, 
hvis de skal overholde de specifikke 
emissionsmål, der fastlægges på grundlag 
af nytten af køretøjet, og en stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
undtagelsesproceduren og kun marginale 
fordele i form af lavere CO2-emissioner fra 
de køretøjer, som sælges af disse 
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producenter, bør producenter, som står for 
mindre end 500 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

producenter, bør producenter, som står for 
mindre end 1000 nye personbiler årligt, 
undtages fra anvendelsesområdet for de 
specifikke emissionsmål og fra afgifterne 
for emissionsoverskridelser.

Begrundelse

Undtagelsen bør på grund af de store administrative byrder gælde for de mindste 
producenter, som står for mindre end 1 000 nye personbiler årligt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
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 
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 producenter og køretøjsklasser.

(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 
verdensomspændende prøvningsprocedure 
for lette erhvervskøretøjer (World Light 
Duty Test (WLTP)) inden for rammerne af 
De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa, der bør 
integreres i EU-lovgivningen snarest 
muligt, når arbejdet er afsluttet.
Kommissionen bør overveje, om der er 
behov for at supplere WLTP med 
yderligere bestemmelser, når proceduren 
integreres i EU-lovgivningen, for at sikre, 
at prøvningsprocedurerne giver et præcist 
billede af de CO2-emissioner, der 
genereres ved reel vejkørsel. 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 producenter og køretøjsklasser.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og de forskriftsmæssige 
afprøvningsmetoder til måling af 
specifikke CO2-emissioner, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007.
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(12) Beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør tillægges 
Kommissionen for at supplere reglerne om 
undtagelser fra de specifikke emissionsmål, 
for at ændre datakrav for overvågning af 
CO2-emissioner og justere formlerne til 
beregning af de specifikke CO2-emissioner 
i bilag I ved ændringer i værdien for 
køretøjets masse og fodaftryk og de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
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 

(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. Det 
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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 
fremtidige revisioner.

konkluderes på grundlag af denne 
vurdering, at masse bør anvendes som 
nytteparameter i formlen for 2020, da 
producenterne har lagt deres køreplan for 
overholdelse af 2020-målene med 
udgangspunkt i, at den nuværende 
parameter fastholdes. De lavere 
omkostninger og fordelene ved 
fodaftrykket vil dog retfærdiggøre, at det 
bruges som nytteparameter fra og 
med 2025. For at sikre en problemfri 
overgang til en fremtidig ændring fra 
masse til fodaftryk bør der indføres en 
formel baseret på fodaftryk, der kan 
anvendes af producenterne som et 
alternativ til den massebaserede formel 
fra og med 2016.

Begrundelse

Den største fordel ved fodaftryk set i forhold til masse er, at det ikke diskriminerer mod
vægtreduktion som strategi til reduktion af CO2-emissioner. Med det nuværende, 
massebaserede system straffes vægtreduktion. Hvis en bilproducent reducerer 
gennemsnitsvægten på sine køretøjer, reduceres hans emissioner, men han får samtidig et 
vanskeligere mål. Det gør vægtreduktion til en ikke særlig attraktiv strategi til reduktion af 
CO2-emissioner inden for den nuværende lovgivningsmæssige ramme og medfører et højere 
brændstofforbrug og højere CO2-emissioner.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Drivhusgasemissioner, der stammer 
fra energiforsyning samt fremstilling og 
bortskaffelse af køretøjer, tegner sig for 
en væsentlig del af det nuværende 
samlede CO2-fodaftryk fra vejtransport 
og vil med stor sandsynlighed få en 
væsentlig større betydning i fremtiden. 
Der bør derfor træffes politiske 
foranstaltninger, der får producenterne til 
at vælge optimale løsninger, hvor der 
tages højde for især 
drivhusgasemissioner, der stammer fra 
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produktion af energi til køretøjer såsom 
elektricitet og alternative brændstoffer, og 
så det sikres, at disse emissioner i de 
tidlige faser af produktionsprocessen ikke 
udhuler de fordele ved en forbedret samlet 
driftsenergi for køretøjer, som denne 
forordning tager sigte på. Derfor bør 
Kommissionen ved den kommende 
revision af denne forordning for perioden 
efter 2020 overveje en lovgivningsmæssig 
tilgang, hvor der tages højde for 
drivhusgasemissioner, der stammer fra 
energiforsyning af køretøjer og køretøjers 
livscyklus.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
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 som stk. 
2a:
"Fra og med 2025 fastsættes der i denne 
forordning et vejledende mål for 
gennemsnitlige emissioner fra bilparken 
af nye biler på mellem 65 g CO2/km og 
75 g CO2/km, som angivet i artikel 13, 
stk. 5."

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og 
litra c), finder ikke anvendelse på en 

Artikel 4, artikel 8, stk. 4, litra b) og c), 
artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a) og 
litra c), finder ikke anvendelse på en 
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producent, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
500 nye personbiler, der er registreret i EU 
i det foregående kalenderår.

producent, som med alle sine forbundne 
virksomheder er ansvarlig for mindre end
1000 nye personbiler, der er registreret i 
EU i det foregående kalenderår.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. Ved beregningen af de 
gennemsnitlige specifikke emissioner 
af CO2 indgår hver ny personbil med 
specifikke CO2-emissioner på under 50
g CO2/km som 1,5 personbil i perioden 
fra 2020 til 2023 og som 1 personbil 
fra og med 2024.

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.

2. Forøgelsen af de gennemsnitlige 
specifikke emissionsmål som følge af 
anvendelsen af den i stk. 1 fastsatte
multiplikator i perioden 2020 til 2023
må ikke overstige 2,5 g CO2/km om 
året pr. producent.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 8 indsættes følgende som stk. 4a:
"4a) Når en medlemsstat i forbindelse 
med kontrol af produktionens 
overensstemmelse, jf. artikel 12, stk. 3, i 
direktiv 2007/46/EF, konstaterer, at CO2-
emissionerne fra et seriekøretøj afviger 
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væsentligt fra den godkendte type, 
indberettes denne afvigelse til 
Kommissionen sammen med de 
detaljerede oplysninger, der er angivet i 
bilag II til denne forordning. 
De specifikke CO2-emissioner for den 
type køretøj, for hvilken der er konstateret 
en afvigelse, reguleres tilsvarende i 
beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner i det 
efterfølgende kalenderår."

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 8 indsættes følgende som stk. 4b:
"4b) Kommissionen overvåger de faktiske 
indberettede CO2-emissionsværdier for 
hver type køretøj og hver producent på 
baggrund af de bedste foreliggende 
informationskilder og offentliggør i sine 
årlige overvågningsrapporter, hvordan 
disse ser ud i forhold til værdierne fra 
typegodkendelsen." 

Begrundelse

En række kilder indeholder oplysninger om det faktiske brændstofforbrug. Disse omfatter 
bl.a. oplysninger indsamlet og indberettet af enkeltpersoner om eget brændstofforbrug, 
overvågning af brændstofforbrug for leasede køretøjer og afprøvninger foretaget af 
forbruger-/motorkøretøjsorganisationer. Oplysningerne fra disse og andre kilder kan lægges 
sammen og give et billede af, hvordan forskellen mellem det faktiske og det typegodkendte 
brændstofforbrug ændrer sig, og gøre det muligt at sammenligne tal for køretøjer fra 
forskellige producenter.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. oktober 2014 og derefter 
hvert tredje år vedtages foranstaltninger til 
ændring af bilag I for at justere værdien F0 
som nævnt heri, til nye personbilers 
gennemsnitlige fodaftryk i de foregående 
tre kalenderår.

Senest 31. oktober 2014 og derefter hvert 
tredje år vedtages foranstaltninger til 
ændring af bilag I for at justere værdierne 
M0 og F0 som nævnt heri, til nye 
personbilers gennemsnitlige masse og 
fodaftryk i de foregående tre kalenderår.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 13, stk. 3, indsættes følgende som 
stk. 1a:
"For at sikre, at de faktiske emissioner 
afspejles på passende vis, og at de målte 
CO2-værdier er umiddelbart 
sammenlignelige, sørger Kommissionen 
for, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 715/2007, at de af 
prøvningsprocedurens elementer, der har 
væsentlig indflydelse på de målte CO2-
emissioner, er klart defineret, så det 
forhindres, at producenterne udnytter 
testcyklussens fleksibilitet." 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 13, stk. 3, indsættes følgende som 
stk. 1b:
"I forbindelse med kontrollen af, om 
CO2-emissionerne fra seriekøretøjer 
overholder værdierne for den godkendte 
type, sikres det, at der indhentes værdier 
for aerodynamik og rullemodstand for det 
køretøj, for hvilket der udføres kontrol af 
produktionens overensstemmelse."

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt, at der udføres en friløbsprøvning på det køretøj, der kontrolleres for 
produktionens overensstemmelse, med henblik på at fastslå køretøjets aerodynamik og 
rullemodstand og finde frem til de værdier, der skal bruges til prøvningen på rullestand, som 
indgår i prøvningen af produktionens overensstemmelse. På denne måde undgås den 
nuværende situation, hvor dynamometerindstillinger fra det oprindelige prøvningskøretøj 
anvendes. Dette skyldes, at forsøgsdokumentation peger på, at det ofte ikke kan lade sig gøre 
at reproducere værdierne fra den oprindelige friløbsprøvning med et seriekøretøj.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 13 indsættes følgende som 
stk. 3a:
"3a. Kommissionen ser nærmere på 
fordelen ved at sikre, at de typegodkendte 
CO2-værdier omfatter emissioner fra 
brug af køretøjets vigtigste 
energiforbrugende anordninger, og 
fremsætter om nødvendigt forslag om, at 
dette skal træde i kraft i perioden 
efter 2020."
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Begrundelse

De energiforbrugende anordninger er i dag ikke aktiveret under prøvningsprocedurerne, 
f.eks. er der slukket for klimaanlæg og lygter.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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."

Senest den 31.12.2015 reviderer 
Kommissionen på grundlag af den nye 
verdensomspændende 
prøvningsprocedure for lette 
erhvervskøretøjer (World Light Duty Test 
Cycle/Procedure (WLTC/P)) 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 med henblik på at nå 
et vejledende mål på mellem 65 g CO2/km 
og 75 g CO2/km inden udgangen af 2025, 
medmindre et lavere mål er begrundet 
behørigt på baggrund af brugen af 
lavemissionsteknologier og udbredelsen 
heraf på markedet.
På grundlag af denne revision, der skal 
omfatte en samlet analyse af 
konsekvenserne for bilindustrien og de 
heraf afhængige erhvervsgrene, 
fremsætter Kommissionen om nødvendigt 
et forslag til ændring af denne forordning 
på en måde, der er omkostningseffektiv og 
ud fra et konkurrencesynspunkt så 
upartisk som muligt, og som sikrer 
opfyldelsen af Unionens langsigtede mål 
om bekæmpelse af klimaændringer.
Som led i denne revision aflægger 
Kommissionen også rapport om 
emissioner, der stammer fra 
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energiforsyningen af køretøjer, og kan i 
givet fald fremsætte forslag til, hvordan 
der kan tages hensyn til disse emissioner i 
denne forordning.
Eventuelle ændringer af de 
forskriftsmæssige afprøvningsmetoder til 
måling af specifikke CO2-emissioner, der 
er omhandlet i forordning (EF) nr. 
715/2007 og forordning (EF) nr. 
692/2008,skal tages i fuld betragtning ved 
en sammenligning (korrelation) af de 
pågældende retsakter. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 443/2009
Artikel 14 a (ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
9, andet afsnit, artikel 11, stk. 8, artikel 13, 
stk. 2, tredje afsnit, og artikel 13, stk. 7, 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset 
periode fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
9, andet afsnit, artikel 11, stk. 8, artikel 13, 
stk. 2, tredje afsnit, og artikel 13, stk. 7, 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset 
periode fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
forlænges stiltiende med perioder af 
samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I punkt 1 i bilag I affattes litra b) således:
"b) Fra 2016:
En af følgende formler skal anvendes:
i) Specifik CO2-emission = 130 + a × (M –
M0)
hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2
a = 0,0457.
ii) Specifik CO2-emission = 130 + b × (F -
F0)
hvor
F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)
M0 = værdien fastlagt i henhold til artikel 
13, stk. 2
b = 17,6"

Begrundelse

Til trods for fordelene ved fodaftryk vil en ændring af nytteparameteren ikke medføre 
planlægningssikkerhed, da producenterne har lagt deres køreplan for overholdelse af 2015-
målene på baggrund af den nuværende parameter. Derfor foreslås en dobbeltordning, hvor 
fodaftryk kan bruges som alternativ til masse. Hvis producenterne får disse fleksible forhold, 
kan de samlede omkostninger til opnåelse af deres mål reduceres, samtidig med at de får et 
incitament til vægtreduktion. b = 17,6 kommer fra Kommissionens konsekvensanalyse og 
svarer til en hældning på 60 %, hvilket giver en retfærdig byrdefordeling mellem 
producenterne.

Ændringsforslag 20

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

c) Fra 2020: c) Fra 2020:

En af følgende formler skal anvendes:
Specifik CO2-emission = 95 + a × (M –
M0)

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

hvor hvor
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

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

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

a = 0,0333. 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 = 17,6"

Begrundelse

Dette ændringsforslag har samme formål som ændringsforslag 17. Formlen for fodaftryk er 
tilpasset, så den afspejler 2020-målet (95 g CO2/km).

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag I indsættes følgende som stk. 2a:
En producent skal anvende samme 
nytteparameter (masse eller fodaftryk) for 
hele sin bilpark. 
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Begrundelse

Producenterne får valget mellem at anvende masse eller fodaftryk som nytteparameter, når de 
skal fastslå overensstemmelsen med deres CO2-mål. Hvis de fik dette valg for hver enkelt type 
køretøj i deres bilpark, ville det svække det overordnede ambitionsniveau betydeligt, og der 
ville ikke være det stærke incitament til at anvende vægtreduktion. For hvert enkelt køretøj 
ville de blot vælge den nytteparameter, der krævede den mindste arbejdsindsats. Dette ville 
ikke anspore dem til at inkorporere vægtreduktion som en generel strategi.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 443/2009
Bilag I – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag I indsættes følgende som stk. 2b:
Når en producent har valgt at anvende 
fodaftryk som nytteparameter til at fastslå 
overensstemmelse med sine specifikke 
emissionsmål, kan producenten ikke gå 
tilbage til at anvende masse i de 
efterfølgende år.

Begrundelse

Når en producent har valgt at anvende fodaftryk til at fastslå overensstemmelse med sit CO2-
mål, kan producenten ikke gå tilbage til at anvende masse i de efterfølgende år. Dette for at 
undgå uhensigtsmæssige incitamenter til at ændre bilens konstruktion på en måde, der ville 
undergrave opfyldelsen af CO2-målet og de deraf følgende økonomiske fordele.
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