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26.9.2018 A8-0287/71 

Ändringsförslag  71 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – punkt 6.3 – stycke 4 – stycke 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Ändringsförslag  72 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – punkt 6.3.1 – stycke 4 – stycke 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Ändringsförslag  73 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Från och med den 1 januari 2030 

ska följande mål gälla: 

5. Från och med den 1 januari 2030 

ska följande mål gälla: 

a) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya personbilar: ett mål för 

EU: s hela fordonspark på en minskning 

med 30% av de genomsnittliga specifika 

utsläppsmålen under 2021, bestämt i 

enlighet med del A punkt 6.1.2 i bilaga I. 

a) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya personbilar: ett mål för 

EU: s hela fordonspark på en minskning 

med 35% av de genomsnittliga specifika 

utsläppsmålen under 2021, bestämt i 

enlighet med del A punkt 6.1.2 i bilaga I. 

b) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya lätta nyttofordon: ett 

mål för EU: s hela fordonspark på en 

minskning med 30 % av de genomsnittliga 

specifika utsläppsmålen under 2021, 

bestämt i enlighet med del B punkt 6.1.2 i 

bilaga I. 

b) För de genomsnittliga utsläppen 

från parken av nya lätta nyttofordon: ett 

mål för EU: s hela fordonspark på en 

minskning med 30 % av de genomsnittliga 

specifika utsläppsmålen under 2021, 

bestämt i enlighet med del B punkt 6.1.2 i 

bilaga I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Ändringsförslag  74 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led m 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

m) utsläppsfritt och utsläppssnålt 

fordon: personbil eller lätt nyttofordon 

med utsläpp från avgasröret på noll upp till 

50 g CO2/km, bestämt i enlighet med 

förordning (EU) 2017/1151. 

m) utsläppsfritt och utsläppssnålt 

fordon: personbil med utsläpp från 

avgasröret på noll upp till 50 g CO2/km 

och lätt nyttofordon på noll upp till 70g 

CO2/km, bestämt i enlighet med 

förordning (EU) 2017/1151.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Ändringsförslag  75 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Den kategori av fordon som 

registrerats som M1 eller N1 för vilken 

poolen ska gälla. 

d) Den kategori av fordon som 

registrerats som M1 och N1 för vilken 

poolen ska gälla. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Ändringsförslag  76 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 8a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. För att fastställa varje tillverkares 

genomsnittliga specifika M1- och N1-

koldioxidutsläpp ska en tillverkares 

eventuella överträffande av 

koldioxidmålet för M1 eller N1 beaktas för 

den tillverkaren eller en annan/andra 

tillverkare och under samma kalenderår 

om tillverkaren/tillverkarna begär detta. I 

sådana fall ska skillnaden mellan M1- 

eller N1-tillverkarens specifika 

utsläppsmål och dess genomsnittliga 

specifika utsläpp räknas bort från dess 

genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 

för specifikt M1- eller N1-mål, viktat i 

enlighet med registreringsvolymerna. Det 

sammanlagda bidraget från sådana 

kreditöverföringar mellan M1- eller N1-

tillverkare får vara högst 10 g CO2/km per 

tillverkare. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Ändringsförslag  77 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 Krediter för specifik bränsle- och 

motorutveckling för att minska 

bränsleförbrukningen och 

koldioxidutsläppen 

 Effektivitetsförbättringar som leder till en 

minskad bränsleförbrukning och 

minskade koldioxidutsläpp genom en 

kombination av bränsleutveckling och en 

utveckling av motorteknik bör, med 

hänsyn till den förpliktade parten, beaktas 

enligt denna förordning. Senast den 31 

december 2020 ska kommissionen anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 16 

för att fastställa kriterierna och den 

detaljerade metoden för bedömning av 

dessa effektivitetsförbättringar med 

avseende på skyldigheterna enligt denna 

förordning. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Ändringsförslag  78 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 9a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. För att få till stånd en lämplig 

utvärdering av de koldioxidutsläpp som 

bidrar till klimatförändringar föreslås, 

när förnybara bränslen används i fordon, 

en korrigerade koldioxidfaktorn. Den 

korrigerade koldioxidfaktorn bestäms som 

en funktion av det förnybara bränsle som 

används.  

 Förnybara (flytande och gasformiga) 

bränslen omfattar biogena bränslen 

(såsom biometan som släpps ut vid 

anaerob nedbrytning) såväl som 

syntetiska bränslen (även så kallade ”e-

bränslen” och ”kraft till gas”) vilka 

uppfyller de hållbarhetskriterier som 

anges i RED II. 

 Certifiering av mängden förnybara 

bränslen kan göras på medlemsstatsnivå, 

eller tillhandahållas direkt av 

fordonstillverkaren. 

 Under övervaknings- och 

rapporteringsfasen ska beräkningen av 

koldioxidutsläppen för fordonsparken 

därför beräknas med hjälp av den 

korrigerade koldioxidfaktorn och följande 

formel: koldioxid fordonspark = 

(koldioxid typgodkännande) * (1-CCF)  
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 CCF avser enbart teknik där förnybart 

bränsle bidrar. När det gäller till exempel 

förnybar gas tillämpas CCF enbart på den 

naturgasdrivna fordonsparken. 

Or. en 



 

AM\1164062SV.docx  PE624.113v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

26.9.2018 A8-0287/79 

Ändringsförslag  79 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

Kateřina Konečná 

 

Betänkande A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 9b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9b. Senast 2023 ska kommissionen 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 16 för att inbegripa alternativa 

bränslen i beräkningen av koldioxidmålet 

för nya personbilar och nya lätta 

nyttofordon. 

Or. en 

 

 


