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7.11.2018 A8-0354/79 

Ændringsforslag  79 

Christofer Fjellner 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fra den 1. januar 2030 og frem med 

mindst 30 % under hensyntagen til den 

evaluering, der er omhandlet i artikel 13. 

b) fra den 1. januar 2030 og frem med 

35 % under hensyntagen til den evaluering, 

der er omhandlet i artikel 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Ændringsforslag  80 

Christofer Fjellner 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra k 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

k) ”tungt lavemissionskøretøj": et 

tungt køretøj, der ikke er et tungt 

nulemissionskøretøj, og hvis specifikke 

CO2-emissioner som bestemt i henhold til 

bilag I, punkt 2.1, er under 350 g CO2/km 

k) ”tungt lavemissionskøretøj": et 

tungt køretøj, der ikke er et tungt 

nulemissionskøretøj, og hvis specifikke 

CO2-emissioner som bestemt i henhold til 

bilag I, punkt 2.1, er under 35 % af 

referenceværdien, som følger af 2019-

basislinjen for hver undergruppe af 

køretøjer 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Ændringsforslag  81 

Christofer Fjellner 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et tungt lavemissionskøretøj tælles 

som op til 2 køretøjer som funktion af dets 

specifikke CO2-emissioner og 

tærskelniveauet på 350 g CO2/km. 

b) et tungt lavemissionskøretøj tælles 

som op til 2 køretøjer som funktion af dets 

specifikke CO2-emissioner og 

tærskelniveauet på 35 % under 

referenceværdien for hver 

køretøjsundergruppe, som følger af 2019-

basislinjen. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Ændringsforslag  82 

Christofer Fjellner 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Nul- og lavemissionsfaktoren må 

nedbringe fabrikantens gennemsnitlige 

specifikke emissioner med højst 3 %. 

Bidraget til faktoren fra tunge 

nulemissionskøretøjer i de kategorier, der 

er omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, 

må nedbringe fabrikantens gennemsnitlige 

specifikke emissioner med højst 1,5 %. 

3. Nul- og lavemissionsfaktoren må 

nedbringe fabrikantens gennemsnitlige 

specifikke emissioner med højst 3 %. 

Bidraget til faktoren fra tunge 

nulemissionskøretøjer i de kategorier, der 

er omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, 

må nedbringe fabrikantens gennemsnitlige 

specifikke emissioner med højst 5 % fra og 

med 2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Ændringsforslag  83 

Christofer Fjellner 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra n a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 na)  CO2-korrektionsfaktoren er lig 

med andelen af fornyeligt brændstof solgt 

på tankstationer, som certificeres på EU-

plan. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Ændringsforslag  84 

Christofer Fjellner 

for PPE-Gruppen 

John Procter 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fra og med 2020 og i hvert af de 

følgende kalenderår bestemmer 

Kommissionen ved hjælp af de 

gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 

i artikel 10, stk. 1, for hver fabrikant de 

gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 

i g/tkm for det foregående kalenderår under 

hensyntagen til følgende: 

1. Fra og med 2020 og i hvert af de 

følgende kalenderår bestemmer 

Kommissionen ved hjælp af de 

gennemførelsesretsakter, der er 

omhandlet i artikel 10, stk. 1, for hver 

fabrikant de gennemsnitlige specifikke 

CO2-emissioner i g/tkm for det 

foregående kalenderår under hensyntagen 

til følgende: 

a) data indberettet i henhold til 

forordning (EU) nr. …/2018 

[overvågning og indberetning for tunge 

køretøjer] for fabrikantens nye tunge 

køretøjer indregistreret i det relevante år, 

undtaget køretøjer til erhvervsuddannelse 

a) data indberettet i henhold til 

forordning (EU) nr. …/2018 

[overvågning og indberetning for tunge 

køretøjer] for fabrikantens nye tunge 

køretøjer indregistreret i det relevante 

år, undtaget køretøjer til 

erhvervsuddannelse, medmindre de er 

lav- eller nulemissionskøretøjer 
b) den nul- og lavemissionsfaktor, der 

bestemmes i henhold til artikel 5.  

b) den nul- og lavemissionsfaktor, 

der bestemmes i henhold til artikel 5. 

 ba) anvendelsen af CO2-

korrektionsfaktoren, der er fastsat i 

overensstemmelse med punkt 2.1a i 

bilag I. 

Or. en 

 

 


