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KORTFATTAD MOTIVERING

Utsläppsmålet för bilar till 2020 om 95 g koldioxid per km innebär en minskning av den 
årliga bränsleförbrukningen om 27 procent jämfört med målet till 2015 om 130 g. Det 
förväntas stimulera forskning och innovation i bilsektorn, främja grön tillväxt och 
arbetstillfällen och förbättra EU-industrins konkurrenskraft, samtidigt som EU:s beroende av 
oljeimport minskar. 

Med tanke på det omfattande stödet för syftena med detta lagstiftningsförslag föreslår 
föredraganden ett begränsat antal ändringar med det breda syftet att stärka målen:

i) Mål efter 2020

En svaghet med kommissionens förslag är att det saknar en vision för tiden efter 2020. Trots 
att det kanske inte är möjligt att förutspå exakt vilken väg den tekniska utvecklingen kommer 
att ta fram till 2025 skulle uppställningen av ett mål för 2025 a) erbjuda bilindustrin 
planerings- och investeringssäkerhet, b) stimulera marknaden för fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp, c) bevara EU:s ledande ställning globalt inom arbetet med att tillverka 
renare bränsleeffektiva bilar och d) sända ut en tydlig politisk signal om behovet av fortsatta 
utsläppsminskningar. Europaparlamentet har en möjlighet att styra debatten om perioden efter 
2020.

Föredraganden föreslår ett mål för 2025 som ligger på mellan 65 och 75 g koldioxid per km. 
Ett exakt mål bör föreslås av kommissionen i det lagstiftningsförslag som ska läggas fram 
i slutet av 2014 mot bakgrund av marknadens förväntade upptagning av teknik för låga 
utsläpp. Det bör noteras att man i Förenta staterna redan har fastställt ett mål för 2025.

ii) Ett alternativt system till superkrediter 

Genom kommissionens förslag införs ett system med superkrediter för bilar som släpper ut 
under 35 g koldioxid per km mellan 2020 och 2023 med en multiplikationsfaktor på 1,3 och 
begränsat till totalt 20 000 fordon per tillverkare under systemets varaktighet. Superkrediterna 
har den svagheten att de visserligen kan uppmuntra tillverkarna att producera ett större antal 
fordon med mycket låga utsläpp, men samtidigt också tillåter dem att sälja flera mycket 
förorenande bilar, vilket försvagar deras koldioxidmål.

Föredraganden föreslår ett alternativt system till superkrediter som syftar till att underlätta och 
påskynda processen med att föra ut fler fordon med mycket låga koldioxidutsläpp på 
unionsmarknaden genom att erbjuda incitament för och belöna tillverkare som har investerat 
i teknik för låga utsläpp. Tillverkare med en försäljning på mer än 5 procent av bilar som 
släpper ut mindre än 50 g koldioxid per km ska belönas med en ökning av sitt mål med 2 g 
(t.ex. 97 g i stället för 95 g koldioxid per km), medan målet för de med en försäljning på 
mindre än 4 procent ska sänkas med 1 g. 
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iii) Nyttoparameter – vikt jämfört med avtryck

Trots att fordonets vikt har en enorm påverkan på bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen har den viktbaserade nyttoparametern behållits i kommissionens förslag. 
Konsekvensanalysen visar en kostnadsfördel med att gå över från vikt till avtryck, eftersom 
viktminskning inte uppmuntras i tillräckligt stor utsträckning när vikten är parametern. Om 
man använder avtryck begränsas de snedvridande incitamenten att ändra bilens design. 
Avtryck skulle i synnerhet göra det möjligt att i större utsträckning använda viktminskning 
som ett alternativ för att uppnå efterlevnad.

Trots fördelarna med avtryck skulle en ändring av nyttoparametern inte uppfylla målet med 
planeringssäkerhet, eftersom det är mycket sannolikt att tillverkarna har planerat sitt 
efterlevnadsarbete fram till 2020 på grundval av att den nuvarande parametern fortsätter att 
gälla. Därför föreslår föredraganden ett dubbelt system där avtryck kan användas som 
alternativ till vikt från och med 2016. Att ge tillverkarna möjlighet att välja mellan vikt och 
avtryck skulle leda till en lägre totalkostnad för att uppfylla deras mål inför 2020. 

iv) Avvikelser mellan typgodkännande och verkliga koldioxidutsläpp (testcykel)

Ett viktigt område att diskutera är den växande klyftan mellan typgodkännanden och verkliga 
utsläpp från nya personbilar. Av litteraturgenomgångar och information från myndigheter 
som utfärdar typgodkännanden och provningsagenturer framgår det att flexibilitetsmöjligheter 
i allt större utsträckning används för att sänka koldioxidutsläppen från nya bilar. För 
personbilar beräknas användningen av flexibilitetsmöjligheter det senaste årtiondet ha lett till 
en minskning av de registrerade typgodkännandena för koldioxidutsläpp med cirka 11 procent 
(mellan 6 och 16 procent), vilket motsvarar minst en tredjedel av de minskningar som 
uppnåddes mellan 2002 och 2010 (en minskning med 9,3 g/km av 26,8 g/km)1.

Den möjliga påverkan från en ökad användning av flexibilitetsmöjligheter är inte bara 
relevant ur lagstiftningssynpunkt. Sänkningar i typgodkännandeprovningen som inte är 
en följd av tekniska fordonsförbättringar leder inte till en sänkning av bränsleförbrukningen 
i verklig trafik. Det betyder att fordonen inte ger slutanvändarna de utlovade sänkningarna av 
bränslekostnaden och att konsumenterna får fel information. Konsumenternas besvikelse över 
de verkliga bränsleförbrukningssiffrorna kan i slutänden leda till ett minskat stöd för 
EU:s politik för att sänka koldioxidutsläppen. Olika tillverkares varierande nivåer på 
användningen av flexibilitetsmöjligheter kan dessutom leda till orättvis konkurrens. 

Föredraganden understryker vikten av att ändra förordning (EG) nr 715/20072 för att 
säkerställa att provningsförfarandena på ett adekvat sätt återspeglar de utsläpp som genereras 
vid verklig körning. Ett antal ändringar föreslås för att hantera denna fråga.

                                               
1 Se studier utförda för 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/report_2012_en.pdf
2 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.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism 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) 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. Studier 
som genomförts av kommissionen har 
dock visat att de provningsförfaranden 
som används för att mäta 
koldioxidutsläppen enligt denna 
förordning inte har förhindrat ett ökat 
utnyttjande av flexibilitetsmöjligheterna 
från tillverkarnas sida, vilket har 
resulterat i påstådda 
koldioxidutsläppsminskningar som inte 
kan hänföras till tekniska förbättringar 
och som inte kan uppnås vid faktisk 
körning i trafik. Förordning (EG) 
nr 715/2007 bör därför omgående ses över 
och senast före utgången av 2014, så att 
provningsförfarandena på ett adekvat sätt 
återspeglar bilars verkliga 
koldioxidutsläpp. 
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att påskynda spridningen på 
marknaden av fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp eller elbilar måste en 
adekvat infrastruktur byggas upp som kan 
förse fordon med alternativa bränslen och 
el över hela EU, inklusive ett välutbyggt 
nät av laddningsstationer på lämpliga 
ställen där många elbilar parkerar många 
timmar, t.ex. infartsparkeringar. Elbilar 
bör i första hand lagra el från outnyttjad 
vind och/eller solenergi. Dessutom 
rekommenderas ett unionsomfattande 
införande av bytesskyltar för att 
elpendlarbilar i större utsträckning ska 
kunna användas på korta sträckor. 

Motivering

Elbilar är särskilt bra när de används för att lagra outnyttjad vind- och/eller solenergi. Det 
kräver dock en adekvat infrastruktur. Dessutom kan bytesskyltar enligt tysk/österrikisk 
förebild skapa incitament att skaffa en liten elbil för (dagligt) pendlande medan en större bil 
fortfarande kan användas för familjeresor.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 

(4) För att ta hänsyn till den 
oproportionerligt stora påfrestningen på de 
minsta tillverkarna om de skulle uppfylla 
specifika utsläppsmål definierade efter 
fordonets nytta, den betungande 
administrationen i fråga om 
undantagsförfarandet och de marginella 
fördelarna om koldioxidutsläppen skulle 
minska från fordon sålda av de minsta 
tillverkarna, undantas tillverkare som 
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ansvarar för färre än 500 registreringar av 
nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

ansvarar för färre än 1 000 registreringar av 
nya personbilar per år från de specifika 
utsläppsmålen och från avgifterna för extra 
utsläpp.

Motivering

På grund av den stora administrativa bördan bör undantaget gälla för de minsta tillverkarna 
som ansvarar för färre än 1 000 registreringar av nya personbilar per år.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Förordningen innehåller krav på att 
kommissionen ska genomföra en 
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 (World Light Duty Test, 
WLTP) inom ramen för FN:s ekonomiska 
kommission för Europa som, så snart som 
möjligt efter det avslutats, bör integreras i 
unionslagstiftningen. Kommissionen bör 
överväga behovet av att komplettera 
WLTP med ytterligare bestämmelser när 
det integreras i unionslagstiftningen för 
att säkerställa att provningsförfarandet 
ger en korrekt bild av de faktiska 
koldioxidutsläpp som körning i trafik 
orsakar. 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.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och det föreskrivna 
provningsförfarande för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp som avses i 
förordning (EG) nr 715/2007. Det är av 
största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

(12) Befogenheten att anta lagstiftning i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen för att 
komplettera reglerna om undantag från de 
specifika utsläppsmålen, för att ändra 
uppgiftskraven för övervakning av 
koldioxidutsläpp och anpassa formlerna i 
bilaga I för beräkning av specifika 
koldioxidutsläpp till förändringar av 
fordonsvikt och avtryck och det 
föreskrivna provningsförfarande för 
mätning av specifika koldioxidutsläpp som 
avses i förordning (EG) nr 715/2007. Det 
är av största vikt att kommissionen håller 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

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 

(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. 
Med den som underlag dras slutsatsen att 
nyttoparametern som ska användas i 
formeln för 2020 ska vara vikt, eftersom 
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framtida översyn bör man dock beakta de 
lägre kostnaderna och andra fördelar av att 
byta till avtryck som nyttoparameter.

tillverkarna har planerat sitt 
efterlevnadsarbete fram till 2020 på 
grundval av att den nuvarande 
parametern fortsätter att gälla. De lägre 
kostnaderna och andra fördelar av avtryck 
skulle dock motivera dess användning 
som nyttoparameter från och med 2025. 
För att säkerställa en friktionsfri framtida 
övergång från vikt till avtryck är det 
därför lämpligt att införa en 
avtrycksbaserad formel, som kan 
användas av tillverkare från och med 
2016 som alternativ till den viktbaserade 
formeln.

Motivering

Den största fördelen med avtryck jämfört med vikt är att det inte är diskriminerande mot
viktminskning som strategi för att minska koldioxidutsläppen. Att minska vikten bestraffas 
under det nuvarande viktbaserade systemet. Om en biltillverkare minskar den genomsnittliga 
vikten på sin bilpark minskar hans utsläpp, men han får också ett hårdare mål. Det gör 
viktminskning till en särskilt oattraktiv strategi för att minska koldioxidutsläppen under den 
nuvarande regelramen, vilket leder till högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Växthusgasutsläppen till följd av 
energiproduktion, fordonstillverkning och 
hantering av uttjänta fordon står i 
dagsläget för en betydande del av 
vägtransporternas totala koldioxidutsläpp 
och kommer troligen att öka betydligt i 
framtiden. Politiska åtgärder bör därför 
vidtas för att styra in 
tillverkningsindustrin mot optimala 
lösningar där man särskilt beaktar de 
växthusgasutsläpp som sker till följd av 
produktion av fordonsbränsle, såsom 
elektricitet och alternativa bränslen, och 
där man även ser till att dessa utsläpp som 
sker i tidigare led inte urholkar 
fördelarna med den förbättrade operativa 



PE504.115v02-00 10/20 AD\931492SV.doc

SV

energianvändning som denna förordning 
syftar till. Det är därför lämpligt att 
kommissionen i den framtida översynen 
av denna förordning för perioden efter 
2020 överväger en regleringsstrategi där 
hänsyn tas till de växthusgasutsläpp som 
hör samman med energiproduktionen och 
fordonets livscykel.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande stycke införas 
som stycke 2a:
”Genom denna förordning fastställs från 
och med 2025 målet för genomsnittliga 
koldioxidutsläpp från nya personbilar till 
ett vägledande intervall på mellan 
65 g CO2/km och 75 g CO2/km, i enlighet 
med artikel 13.5.”

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 10.1 
c ska inte gälla tillverkare som tillsammans 
med alla sina anslutna företag ansvarade 
för färre än 500 registreringar av nya 
personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 10.1 
c ska inte gälla tillverkare som tillsammans 
med alla sina anslutna företag ansvarade 
för färre än 1 000 registreringar av nya 
personbilar i EU under föregående 
kalenderår.”
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Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. När de genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppen beräknas ska varje 
personbil med specifika 
koldioxidutsläpp under 50 g per km 
räknas som 1,5 personbilar under 
perioden från 2020 till 2023, och som 
1 personbil från 2024 och framåt.

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.”

2. Den höjning av det genomsnittliga 
specifika utsläppsmålet som härrör 
från tillämpningen av 
multiplikationsfaktorn som anges i 
punkt 1 för perioden 2020 till 2023 ska 
ha ett tak på 5 g CO2/km per år och 
per tillverkare.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 8 ska följande punkt införas 
som punkt 4a:
”4a. Om en medlemsstat efter en kontroll 
av produktionens överensstämmelse, i 
enlighet med artikel 12.3 i 
direktiv 2007/46/EG, fastställer att 
koldioxidutsläppen för ett 
produktionsfordon avviker väsentligt från 
typgodkännandet ska denna avvikelse 
anmälas till kommissionen tillsammans 
med de detaljerade uppgifter som anges i 
bilaga II till denna förordning. 
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De specifika koldioxidutsläppen för den 
fordonstyp för vilken en avvikelse har 
fastställts ska justeras i enlighet med detta 
i beräkningen av de genomsnittliga 
specifika utsläppen av koldioxid 
påföljande kalenderår.”

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 8 ska följande punkt införas 
som punkt 4b:
”4b. Kommissionen ska övervaka de 
faktiska koldioxidutsläppsvärden som 
rapporteras per fordonstyp och tillverkare 
med hjälp av bästa tillgängliga 
informationskällor, och i sina årliga 
övervakningsrapporter redogöra för hur 
dessa värden förhåller sig till 
typgodkännandevärdena.” 

Motivering

Det finns ett antal informationskällor att tillgå när det gäller den faktiska 
bränsleförbrukningen, t.ex. uppgifter som privatpersoner samlar och rapporterar in om den 
egna bränsleförbrukningen, kontroller av leasingfordons bränsleförbrukning och tester som 
görs av konsument- eller motororganisationer. Information från dessa och andra källor kan 
sammanställas så att man får en bild av utvecklingen när det gäller skillnaden mellan den 
faktiska bränsleförbrukningen och förbrukningen enligt typgodkännandet och kan jämföra 
värdena mellan olika tillverkares fordon.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 oktober 2014 och vart
tredje år därefter ska åtgärder antas för att 
ändra bilaga I för att anpassa
sifferuppgiften M0 som anges däri till den 
genomsnittliga vikten för nya personbilar 
under de föregående tre kalenderåren.

2. Senast den 31 oktober 2014 och vart
tredje år därefter ska åtgärder antas för att 
ändra bilaga I för att anpassa
sifferuppgifterna M0 och F0 som anges 
däri till den genomsnittliga vikten
respektive det genomsnittliga avtrycket för 
nya personbilar under de föregående
tre kalenderåren.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 13.3 ska följande stycke 1a 
införas:
”I syfte att säkerställa att de faktiska 
utsläppen återges på ett korrekt sätt och 
att uppmätta koldioxidvärden är fullt 
jämförbara ska kommissionen i enlighet 
med artikel 14.3 i förordning (EG) 
nr 715/2007 se till att de delar av 
provningsförfarandena som har en 
väsentlig inverkan på de uppmätta 
koldioxidutsläppen är klart och tydligt 
definierade, så att man kan förhindra att 
tillverkarna använder sig av 
flexibilitetsmöjligheterna under 
testcykeln.” 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led bb (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 13.3 ska följande stycke 1b 
införas:
”För att kontrollera att 
koldioxidutsläppen från 
produktionsfordon stämmer överens med 
värdena för ett typgodkänt fordon ska det 
säkerställas att det aerodynamiska värdet 
och rullningsmotståndsvärdet erhålls från 
det fordon för vilket 
produktionsöverensstämmelse 
kontrolleras.”

Motivering

Det är viktigt att det fordon som ska kontrolleras med avseende på hur produktionen stämmer 
överens med regelverket blir föremål för rullningstest så att fordonets aerodynamik och 
rullmotstånd kan fastställas och man kan få fram de värden som används vid de
dynamometertest som ingår som en del av produktionsöverensstämmelsekontrollen. Ett 
sådant förfarande skulle ersätta det nuvarande där man använder dynamometerinställningar 
från det ursprungliga testfordonet. Försöksdata visar nämligen att det ofta inte är möjligt att 
upprepa värdena från det ursprungliga rullningstestet med ett produktionsfordon.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led bc (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 13 ska följande punkt införas 
som punkt 3a:
”3a. Kommissionen ska överväga 
fördelarna med att säkerställa att 
koldioxidvärdena vid typgodkännande 
även omfattar utsläpp som härrör från 
användning av fordonets mest 
energiförbrukande utrustning och vid 
behov lägga fram förslag om detta för 
ikraftträdande efter 2020.”
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Motivering

Energiförbrukande utrustning sätts i dagsläget inte igång under testet. Luftkonditionering 
eller strålkastare är t.ex. inte på.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen, på grundval av det nya 
världsomfattande provningsförfarandet 
för lätta nyttofordon (World Light Duty 
Test, WLTP), 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, i syfte att till 2025 
uppnå ett mål inom ett vägledande 
intervall på mellan 65 och 
75 g koldioxid per km, såvida inte ett lägre 
mål kan motiveras med avseende på 
användningen av teknik för låga utsläpp 
och denna tekniks spridning på 
marknaden.
På grundval av denna översyn, som även 
ska omfatta en övergripande bedömning 
av konsekvenserna för bilindustrin och de 
företag som är beroende av denna, ska 
kommissionen vid behov lägga fram ett 
förslag om ändring av denna förordning 
på ett sätt som är så kostnadseffektivt och 
neutralt som möjligt ur 
konkurrenssynpunkt och som säkerställer 
att unionens långsiktiga mål för att 
bekämpa klimatförändringarna kan 
uppnås.
Som en del av översynen ska 
kommissionen också rapportera om 
utsläpp som sker till följd av produktion 
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av fordonsbränsle och, i förekommande 
fall, lämna förslag till hur sådana utsläpp 
bör beaktas enligt denna förordning.
Eventuella ändringar i det föreskrivna 
provningsförfarandet för mätning av 
specifika koldioxidutsläpp enligt 
förordning (EG) nr 715/2007 och 
förordning (EG) nr 692/2008 ska beaktas 
fullt ut genom ett korrelationsprogram.”

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 443/2009
Artikel 14a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.9 andra stycket, 
11.8, 13.2 tredje stycket och 13.7 ska ges 
till kommissionen på obestämd tid från och 
med den [dagen då denna förordning träder 
i kraft].

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.9 andra stycket, 
11.8, 13.2 tredje stycket och 13.7 ska ges 
till kommissionen för en femårsperiod från 
och med den [dagen då denna förordning 
träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av fem år. Delegeringen av 
befogenheter ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I punkt 1 i bilaga I ska led b ersättas med 
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följande:
”b) Från och med 2016:
En av följande formler ska användas:
i) Specifika koldioxidutsläpp = 130 + a × 
(M – M0)
där
M = fordonets vikt i kilogram (kg),
M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
a = 0,0457.
ii) Specifikt koldioxidutsläpp = 130 + b × 
(F – F0),
där
F = fordonets avtryck i kvadratmeter (m2),
F0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2
b = 17,6”

Motivering

Trots fördelarna med avtryck skulle en förändring av nyttoparametern inte ge 
planeringssäkerhet eftersom tillverkare har planerat sitt efterlevnadsarbete till 2015 på 
grundval av den nuvarande parametern. Därför föreslås ett dubbelt system där avtryck kan 
användas som alternativ till vikt. Att ge tillverkarna denna flexibilitet kan leda till en lägre 
totalkostnad för att uppfylla deras mål samtidigt som det ger ett incitament för 
viktminskningar. b=17,6 har hämtats från kommissionens konsekvensanalys och motsvarar en 
60-procentig lutning, vilket ger en rättvis fördelning av bördan mellan tillverkarna.

Ändringsförslag 20

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:

En av följande formler ska användas:
Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M –
M0)

i) Specifika koldioxidutsläpp = 95 + a × (M 
– M0)
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där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

M0 = det värde som antas i enlighet med 
artikel 13.2

a = 0,0333. 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 = 17,6”

Motivering

Detta ändringsförslag har samma mål som ändringsförslag 17. Avtrycksformeln har justerats 
för att avspegla målet till 2020 (95 g koldioxid per km).

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga I ska följande led 2a införas:
”2a. En tillverkare ska tillämpa samma 
nyttoparameter (vikt eller avtryck) för 
hela sin bilpark.”

Motivering

Tillverkare får välja mellan att använda vikt eller avtryck som nyttoparameter för att 
fastställa sin överensstämmelse med sitt koldioxidmål. Om de fick den valmöjligheten för 
varje fordonstyp inom sin bilpark skulle det leda till en maximal försvagning av den 
övergripande ambitionsnivån utan att ge ett starkt incitament att använda viktminskning. För 
varje fordon skulle de helt enkelt välja den nyttoparameter som kräver minst arbete. Det 
skulle inte uppmuntra dem att införa viktminskning som allmän strategi.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 443/2009
Bilaga I – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga I ska följande led 2b införas:
”2b. När en tillverkare har valt att 
använda avtryck som nyttoparameter för 
att fastställa efterlevnaden av sitt specifika 
utsläppsmål kan denne inte återgå till att 
använda vikt senare år.”

Motivering

När en tillverkare har valt att använda avtryck för att bedöma sin efterlevnad av 
koldioxidmålet kan denne inte återgå till att använda vikt senare år. Det syftar till att undvika 
avvikande incitament att ändra designen på bilen som skulle undergräva uppnåendet av 
koldioxidmålet samt de ekonomiska fördelar som detta ger.
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