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DA Forenet i mangfoldighed DA 

26.9.2018 A8-0287/85 

Ændringsforslag  85 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at opretholde diversiteten på 

markedet for personbiler og lette 

erhvervskøretøjer og dets evne til at 

imødekomme forskellige forbrugerbehov 

bør CO2-målene fastsættes som en lineær 

funktion af køretøjernes nytte. At bevare 

masse som nytteparameteren anses for 

forenelig med den eksisterende ordning. 

For bedre at afspejle massen af køretøjer, 

der er i brug på vejene, bør parameteren 

med virkning fra 2025 ændres fra masse i 

køreklar stand til køretøjets 

prøvningsmasse som fastsat i forordning 

(EU) 2017/1151 af 1. juni 2017. 

(19) For at gøre det muligt at udnytte de 

miljømæssige og andre fordele ved mindre 

og lettere køretøjer og under hensyntagen 

til, at tungere køretøjer på grund af 

effektivitetsteknologi som hybridisering 

nødvendigvis producerer flere emissioner, 

og for at undgå unødigt at belønne 

sådanne tunge køretøjer, bør CO2-målene 

ikke differentieres efter køretøjets masse. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.9.2018 A8-0287/86 

Ændringsforslag  86 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Det bør undgås, at de EU-

flådedækkende mål ændres som følge af 

ændringer i flådens gennemsnitlige 

masse. Ændringer i den gennemsnitlige 

masse bør derfor uden forsinkelse 

afspejles i beregningerne af de specifikke 

emissionsmål, og justeringen af den værdi 

for den gennemsnitlige masse, der 

anvendes til dette formål, bør derfor finde 

sted hvert andet år med virkning fra 2025. 

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.9.2018 A8-0287/87 

Ændringsforslag  87 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) senest den 31. oktober 2022 fastsættes 

den vejledende værdi TM0 for 2025 som 

henholdsvis nye personbilers og nye lette 

erhvervskøretøjers gennemsnitlige 

prøvningsmasse i 2021 

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.9.2018 A8-0287/88 

Ændringsforslag  88 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) senest den 31. oktober 2024 og hvert 

andet år derefter tilpasses værdierne for 

TM0 i bilag I, del A og B, til henholdsvis 

nye personbilers og nye lette 

erhvervskøretøjers gennemsnitlige 

prøvningsmasse i de to foregående 

kalenderår, dvs. første gang 2022 og 2023. 

De nye værdier for TM0 finder 

anvendelse fra den 1. januar i det 

kalenderår, der følger efter datoen for 

tilpasningen. 

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.9.2018 A8-0287/89 

Ændringsforslag  89 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del A – nr. 6 – punkt 6.2.1. 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

6.2.1. 2025 to 2029 6.2.1. 2025 to 2029 

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2025 + a2025 · 

(TM-TM0)   

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2025 

hvor  

  

hvor  

EU-flådedækkende mål2025    er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.1   

EU-flådedækkende mål2025 er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.1  

a2025    er  

 

hvor    

a2021     er hældningen på den rette linje, 

der bedst beskriver sammenhængen, 

bestemt ved at anvende mindste 

kvadraters metode på prøvningsmassen 

(forklarende variabel) og de specifikke 

CO2-emissioner (afhængig variabel) fra 

hvert enkelt køretøj i EU-flåden i 2021   

 

gennemsnitlige emissioner2021    er 

gennemsnittet af de specifikke CO2-

emissioner fra alle nyregistrerede 

køretøjer i 2021 for de fabrikanter, for 

hvilke et specifikt emissionsmål er 

beregnet i overensstemmelse med punkt 4   
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TM    er den gennemsnitlige 

prøvningsmasse i kilogram af alle 

fabrikantens nyregistrerede køretøjer i det 

relevante kalenderår   

TM0        er den værdi, der er fastsat i 

henhold til artikel 13, stk. 1, litra d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Ændringsforslag  90 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del A – nr. 6 – punkt 6.2.2. 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6.2.2. Fra og med 2030  6.2.2. Fra og med 2030   

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2030 + a2030 · 

(TM-TM0)   

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2030  

hvor   hvor  

EU-flådedækkende mål2030    er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.2   

EU-flådedækkende mål2030 er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.2  

a2030 er  

 

hvor   

a2021     er hældningen på den rette linje, 

der bedst beskriver sammenhængen, 

bestemt ved at anvende mindste 

kvadraters metode på prøvningsmassen 

(forklarende variabel) og de specifikke 

CO2-emissioner (afhængig variabel) fra 

hvert enkelt køretøj i EU-flåden i 2021   

 

gennemsnitlige emissioner2021    er 

gennemsnittet af de specifikke CO2-

emissioner fra alle nyregistrerede 

køretøjer i 2021 for de fabrikanter, for 

hvilke et specifikt emissionsmål er 

beregnet i overensstemmelse med punkt 4   

 

TM    er den gennemsnitlige 

prøvningsmasse i kilogram af alle 

fabrikantens nyregistrerede køretøjer i det 

relevante kalenderår   
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TM0        er den værdi, der er fastsat i 

henhold til artikel 13, stk. 1, litra d).  

 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.9.2018 A8-0287/91 

Ændringsforslag  91 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del B – nr. 6 – punkt 6.2.1. 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6.2.1. 2025 til 2029  6.2.1. 2025 til 2029 

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2025 + α · (TM-

TM0) 

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2025  

hvor  hvor  

EU-flådedækkende mål2025    er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.1   

EU-flådedækkende mål2025 er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.1  

α    er a2025, hvor den gennemsnitlige 

prøvningsmasse for en fabrikants 

nyregistrerede køretøjer er lig med eller 

mindre end TM0, der er fastsat i henhold 

til artikel 13, stk. 1, litra d), og a2021 hvor 

den gennemsnitlige prøvningsmasse for 

en fabrikants nyregistrerede køretøjer er 

større end TM0, der er fastsat i henhold til 

artikel 13, stk. 1, litra d)   

 

hvor  

A2025    er 

 

a2021     er hældningen på den rette linje, 

der bedst beskriver sammenhængen, 

bestemt ved at anvende mindste 

kvadraters metode på prøvningsmassen 

(forklarende variabel) og de specifikke 

CO2-emissioner (afhængig variabel) fra 

 



 

AM\1164031DA.docx  PE624.113v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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hvert nyregistreret køretøj i EU-flåden i 

2021   

gennemsnitlige emissioner2021    er 

gennemsnittet af de specifikke CO2-

emissioner fra alle nyregistrerede 

køretøjer i 2021 for de fabrikanter, for 

hvilke et specifikt emissionsmål er 

beregnet i overensstemmelse med punkt 4   

 

TM    er den gennemsnitlige 

prøvningsmasse i kilogram af alle 

fabrikantens nyregistrerede køretøjer i det 

relevante kalenderår  

 

TM0    er den værdi, der er fastsat i 

henhold til artikel 13, stk. 1, litra d).  

  

 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.9.2018 A8-0287/92 

Ændringsforslag  92 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del B – nr. 6 – punkt 6.2.2. 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6.2.2. Fra og med 2030  6.2.2. Fra og med 2030  

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2030 + α · (TM-

TM0)  

Det specifikke emissionsreferencemål = 

EU-flådedækkende mål2030  

hvor  hvor  

EU-flådedækkende mål2030    er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.2   

EU-flådedækkende mål2030 er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 6.1.2  

α    er a2030, hvor den gennemsnitlige 

prøvningsmasse for en fabrikants 

nyregistrerede køretøjer er lig med eller 

mindre end TM0, der er fastsat i henhold 

til artikel 13, stk. 1, litra d), og a2021 hvor 

den gennemsnitlige prøvningsmasse for 

en fabrikants nyregistrerede køretøjer er 

større end TM0, der er fastsat i henhold til 

artikel 13, stk. 1, litra d)   

 

hvor  

A2030    er 

 

a2021     er hældningen på den rette linje, 

der bedst beskriver sammenhængen, 

bestemt ved at anvende mindste 

kvadraters metode på prøvningsmassen 

(forklarende variabel) og de specifikke 

CO2-emissioner (afhængig variabel) fra 

hvert nyregistreret køretøj i EU-flåden i 

2021   

 



 

AM\1164031DA.docx  PE624.113v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

gennemsnitlige emissioner2021    er 

gennemsnittet af de specifikke CO2-

emissioner fra alle nyregistrerede 

køretøjer i 2021 for de fabrikanter, for 

hvilke et specifikt emissionsmål er 

beregnet i overensstemmelse med punkt 4   

 

TM    er den gennemsnitlige 

prøvningsmasse i kilogram af alle 

fabrikantens nyregistrerede køretøjer i det 

relevante kalenderår  

 

TM0    er den værdi, der er fastsat i 

henhold til artikel 13, stk. 1, litra d).  

  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Ændringsforslag  93 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Fra og med 1. januar 2030 gælder 

følgende mål: 

5. Fra og med 1. januar 2030 gælder 

følgende mål: 

a) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye personbiler, et EU-

flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 30% set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del A, 

punkt 6.1.2 

a) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye personbiler, et EU-

flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 50 % set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del A, 

punkt 6.1.2 

b) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, 

et EU-flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 30 % set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del B, 

punkt 6.1.2 

b) for de gennemsnitlige CO2-

emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, 

et EU-flådedækkende mål svarende til en 

reduktion på 50 % set i forhold til 

gennemsnittet af de specifikke 

emissionsmål for 2021 som fastsat i 

overensstemmelse med bilag I, del B, 

punkt 6.1.2 

Or. en 

 

 


