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KORTFATTAD MOTIVERING

Personbilar och lätta lastbilar står tillsammans för mer än hälften av den europeiska 
transportsektorns totala växthusgasutsläpp. Medan växthusgasutsläppen från andra sektorer 
minskar generellt sett har utsläppen från transportsektorn ökat med 23 procent sedan 1990. 

Målet på 147 g CO2/km till 2020 för lätta lastbilar innebär en 17-procentig minskning av den 
årliga bränsleförbrukningen jämfört med målet på 175 g till 2017. Man förväntar sig att det 
ska stimulera forskning och innovation inom bilindustrin, främja grön tillväxt och 
sysselsättningen och stärka den europeiska industrins konkurrenskraft samtidigt som EU:s 
oljeimportberoende minskas. 

Enligt den tekniska analys som gjordes för konsekvensbedömningen finns redan den teknik 
som är nödvändig för att uppnå målet på 147 g CO2/km, och minskningarna kan uppnås till 
lägre kostnad än vad som förutspåddes i de analyser som genomfördes före antagandet av 
förordning (EU) nr 510/2011. Dessutom har avståndet mellan målet och dagens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon minskat. 

Med tanke på det breda stöd som syftet med detta lagstiftningsförslag har föreslår 
föredraganden ett begränsat antal ändringar som har det övergripande syftet att stärka 
förslagets målsättningar.  

i) Målen efter 2020

En svaghet med kommissionens förslag är att det saknar en vision för tiden efter 2020. Även 
om det kanske inte är möjligt att förutsäga exakt i vilken riktning de tekniska landvinningarna 
kommer att gå fram till 2025 kan ett fastställt mål för 2025 ändå a) ge planerings- och 
investeringssäkerhet för bilindustrin, (b) ge marknadsstimulans för fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp, (c) upprätthålla EU:s världsledande ställning när det gäller produktion av 
renare bränslesnåla fordon samt d) skicka tydliga politiska signaler om att utsläppen måste 
minska ytterligare. Europaparlamentet har möjlighet att styra debatten om perioden efter 
2020.

Föredraganden föreslår att målet till 2025 sätts till intervallet 100–115 g CO2/km. 
Kommissionen bör sedan fastställa det exakta målet i det lagstiftningsförslag som ska läggas 
fram i slutet av 2014 mot bakgrund av förväntad marknadsspridning för teknik för låga 
utsläpp. Det bör påpekas att Förenta staterna redan har satt upp ett mål för 2025.

ii) Avvikelser mellan utsläpp enligt typgodkännande och faktiska utsläpp (testcykel)

En viktig fråga är den allt större skillnaden mellan utsläppen enligt typgodkännandena och de 
faktiska utsläppen. Litteraturgenomgångar och uppgifter från typgodkännandemyndigheter 
och provningsagenturer visar att flexibilitetsbestämmelserna tillämpas i allt högre grad för att 
få ned utsläppen av koldioxid per km för nya fordon. När det gäller lätta lastbilar uppskattar 
man att utnyttjandet av flexibilitetsmöjligheterna under den senaste tioårsperioden har lett till 
att utsläppen vid typgodkännande minskat med cirka 7 procent (variationsintervall 3,5-
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10,5 procent) och står för minst en tredjedel av de uppskattade minskningarna under perioden 
2002–2010 (12,5 g/km av en minskning om 35,5 g/km).1

De potentiella effekterna av en ökad användning av flexibilitetsmöjligheterna är inte bara 
relevanta ur ett lagstiftningsperspektiv. Utsläppsminskningar vid typgodkännandetest som 
inte är resultatet av tekniska fordonsförbättringar ger inga faktiska minskningar i 
bränsleförbrukning vid körning på väg. Detta innebär att fordonen inte lever upp till sina 
utfästelser till slutkonsumenten om minskade bränslekostnader, dvs. konsumentinformationen 
blir felaktig. Konsumenternas missnöje med de faktiska bränsleförbrukningsvärdena kan i 
slutänden leda till ett minskat stöd för EU:s politik för att minska koldioxidutsläppen. Att 
olika tillverkare utnyttjar flexibilitetsmöjligheterna i olika hög grad kan dessutom leda till att 
konkurrensen snedvrids.  

Föredraganden anser att förordning (EG) nr 715/20072 behöver ändras så att man kan 
säkerställa att provningsförfarandena ger en korrekt bild av de faktiska utsläppen i samband 
med körning i trafik. Ett antal ändringar föreslås i detta syfte.

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 147 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 

(2) Det är lämpligt att klargöra att för att 
kontrollera efterlevnaden av målet på 147 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 

                                               
1 Se följande studier som gjorts på uppdrag av 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 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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reparation och underhåll av fordon och 
dess tillämpningsbestämmelser och med 
användning av innovativa tekniker.

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, för att 
säkerställa att provningsförfarandena ger 
en korrekt bild av de faktiska utsläppen 
vid körning i trafik. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Med tanke på att de flesta 
industrisektorer i EU har arbetat hårt för 
att minska koldioxidutsläppen och öka 
effektiviteten måste även tillverkare av 
lätta nyttofordon bli effektivare, så att de 
ambitiösa europeiska klimatmålen kan 
uppnås.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Mer ambitiösa mål för att minska 
koldioxidutsläppen skulle vara 
genomförbart, men tillverkarna behöver 
få juridisk vägledning för att kunna 
investera i miljövänlig och bränslesnål 
teknik utan att behöva acceptera 
konkurrensnackdelar.

Ändringsförslag 4

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 
ansvarar för färre än 500 registreringar av 
nya lätta nyttofordon per år från de 
specifika utsläppsmålen och från avgifterna 
för extra utsläpp.

(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 
ansvarar för färre än 1 000 registreringar av 
nya lätta nyttofordon per år från de 
specifika utsläppsmålen och från avgifterna 
för extra utsläpp.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) De ökande bränslekostnaderna håller 
på att bli ett stort problem för de 
europeiska företagen, och unionen 
importerar merparten av den olja som 
används inom transportsektorn. En lägre 
bränsleförbrukning skulle hjälpa såväl 
företagen som unionen genom att minska 
oljeberoendet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att påskynda spridningen på 
marknaden av fordon med mycket låga 
koldioxidutsläpp måste en adekvat 
infrastruktur byggas upp som kan förse 
fordon med alternativa bränslen och el 
över hela EU, inklusive ett välutbyggt nät 
av tank- och laddningsstationer på 
lämpliga ställen, t.ex. bostadsområden, 
arbetsplatser, affärscentra och större 
vägar.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kommissionen har bedömt
tillgängligheten till uppgifter om markyta

(9) Kommissionen bör ytterligare bedöma
tillgängligheten till uppgifter om andra 
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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 bör vara vikt.

nyttoparametrar än vikt och möjligheten 
att använda dem som nyttoparameter i 
formlerna i bilaga I.

Motivering

Användningen av andra nyttoparametrar än vikt skulle motverka tendensen att fordonen blir 
allt tyngre och främja byggandet av lätta fordon för vilka det för närvarande inte finns några 
incitament.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) 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.

(10) 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 utsläpp 
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) 
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nr 692/2008. När provningsförfarandena 
ändras, bör gränserna i bilaga I ändras så 
att man får jämförbara nivåer för 
tillverkare och fordonsklasser.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) 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 och där 
man även ser till att dessa utsläpp inte 
urholkar fördelarna med den förbättrade 
operativa 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 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 1 ska följande punkt införas 
som punkt 2a:
”Genom denna förordning fastställs ett 
vägledande intervall på 100 g CO2/km–
115 g CO2/km som mål för de 
genomsnittliga utsläppen från nya lätta 
nyttofordon från och med 2025 enligt vad 
som anges i artikel 13.1.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 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 lätta nyttofordon i EU under 
föregående kalenderår.”

”4. Artiklarna 4, 8.4 b–c, 9, 10.1 a och 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 lätta nyttofordon i EU under 
föregående kalenderår.”

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5 
Superkrediter
”Vid beräkningen av genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp ska varje nytt 
lätt nyttofordon med specifika 
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koldioxidutsläpp som understiger 
50 g CO2/km räknas som
– 3,5 lätt nyttofordon 2014,
– 3,5 lätt nyttofordon 2015,
– 2,5 lätt nyttofordon 2016,
– 1,5 lätt nyttofordon 2017,
– 1 lätt nyttofordon från 2018.”

Motivering

För att minska fordonens driftskostnader och uppfylla de miljömål som fastställs i denna 
förordning bör superkrediterna vara ett effektivt incitament för utvecklingen av alla typer av 
rena fordon (elfordon, hybridfordon osv.). Att göra sig av med det föreslagna taket kommer 
att driva på tillverkarna att maximera antalet rena fordon som släpps ut på marknaden och 
kommer att åtgärda problemet med företagens bränslekostnader.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) 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. 
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.”



PE504.120v02-00 12/16 AD\932843SV.doc

SV

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) 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 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen ha gjort en översyn av de 
specifika utsläppsmålen, 
tillvägagångssätten och andra aspekter av 

”Senast den 31 december 2015 ska
kommissionen, på grundval av det nya 
världsomfattande provningsförfarandet 
för lätta nyttofordon (World Light Duty 
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denna förordning i syfte att fastställa målen 
för koldioxidutsläpp från nya lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020.”

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 lätta 
nyttofordon för perioden efter 2020, i syfte 
att till 2025 uppnå ett mål inom ett 
vägledande intervall på mellan 100 och 
115 g CO2/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 fordonsindustrin 
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.”

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 13.6 ska följande stycke införas 
som stycke 1a:
”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 
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koldioxidutsläppen är klart och tydligt 
definierade, så att man kan förhindra att 
tillverkarna använder sig av 
flexibilitetsmöjligheterna under 
testcykeln.” 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bb (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 13.6 ska följande stycke införas 
som stycke 1b:
”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 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bc (nytt)
Förordning (EU) nr 510/2011
Artikel 13 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 13 ska följande punkt införas 
som punkt 6a:
”(6a) 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.”

Motivering

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