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7.11.2018 A8-0354/85 

Ändringsförslag  85 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – led 2.1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.1a. Beräkning av specifika 

koldioxidutsläpp från förnybara 

drivmedel i tunga fordon 

 De specifika utsläppen i g/km (CO2v) från 

ett nytt tungt fordon v, som hänförts till en 

undergrupp sg ska beräknas i enlighet 

med följande formel: 

 

 

där 

 Σ är summan för alla 

användningsprofiler mp som förtecknas i 

tabell 2, 

 sg är den undergrupp till vilken det nya 

tunga fordonet v har hänförts enligt 

avsnitt 1 i denna bilaga, 

 Wsg,mp, är användningsprofilens 

viktningsvärde som anges i tabell 2, 

 CO2v,mp är koldioxidutsläppen i g/km 

från ett nytt tungt fordon v, fastställda för 

en användningsprofil mp och 

rapporterade i enlighet med förordning 

(EU) 2018/... [övervakning och 

rapportering avseende tunga fordon]. 

 CCF är koldioxidkorrigeringsfaktorn 
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enligt definitionen i artikel 3 o. 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Ändringsförslag  86 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om det konstateras att en 

tillverkare står för extra utsläpp i enlighet 

med punkt 2 för ett visst kalenderår från 

och med 2025 ska kommissionen utfärda 

en avgift för extra utsläpp, beräknad enligt 

följande formel: 

1. Om det konstateras att en 

tillverkare står för extra utsläpp i enlighet 

med punkt 2 för ett visst kalenderår från 

och med 2025 ska kommissionen påföra 

tillverkaren eller den poolansvarige, efter 

situationens krav, en avgift för extra 

utsläpp, beräknad enligt följande formel: 

(avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp x 

6 800 EUR per g CO2/tkm) 

(avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp x 

1 000 EUR per g CO2/tkm) 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Ändringsförslag  87 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För detta ändamål ska 

kommissionen säkerställa att robusta och 

anonymiserade uppgifter, från tillverkare 

eller nationella myndigheter beroende på 

vad som är tillämpligt, om 

koldioxidutsläpp och energianvändning vid 

verklig körning av tunga fordon finns 

tillgängliga. 

2. För detta ändamål ska 

kommissionen säkerställa att robusta och 

anonymiserade uppgifter, från tillverkare 

eller nationella myndigheter beroende på 

vad som är tillämpligt, om 

koldioxidutsläpp och energianvändning vid 

verklig körning av tunga fordon finns 

offentligt tillgängliga, baserat på en 

standardisering av befintliga 

datainsamlingssystem som omfattar olika 

användningsändamål. Kommissionen ska 

bedöma om koldioxidutsläppen vid verklig 

körning kan provas med hjälp av 

ombordsystem för utsläppsmätning. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Ändringsförslag  88 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska senast den 31 december 

2022 till Europaparlamentet och rådet 

överlämna en rapport om denna 

förordnings ändamålsenlighet, om det mål 

för koldioxidminskning som ska fastställas 

för 2030 i enlighet med artikel 1 och om 

fastställande av mål för 

koldioxidminskning för andra typer av 

tunga fordon, inbegripet släpvagnar. Denna 

rapport ska också innehålla en bedömning 

av ändamålsenligheten för de 

genomförandeformer som särskilt gäller 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, 

främst i fråga om bussar och med 

beaktande av de mål som fastställs i 

direktiv 2009/33/EG30, och kreditsystemet 

för koldioxid, och lämpligheten i att 

fortsätta tillämpa dessa 

genomförandeformer 2030 och senare, och 

rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas 

av ett förslag till ändring av denna 

förordning. 

Kommissionen ska senast den 31 december 

2022 till Europaparlamentet och rådet 

överlämna en rapport om denna 

förordnings ändamålsenlighet, om metoden 

för redovisning för utsläpp från källa till 

hjul, om det mål för koldioxidminskning 

som ska fastställas för 2030 i enlighet med 

artikel 1 och om fastställande av mål för 

koldioxidminskning för andra typer av 

tunga fordon, inbegripet släpvagnar, och 

kombinationer inom ramen för det 

europeiska modulsystemet. Kommissionen 

ska också rapportera om hur det går med 

fastställandet av en representativ metod 

för beräkning av livscykelutsläppen. 
Denna rapport ska också innehålla en 

bedömning av ändamålsenligheten för de 

genomförandeformer som särskilt gäller 

utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, 

främst i fråga om bussar, inbegripet 

definitionen av dem, och med beaktande 

av de mål som fastställs i direktiv 

2009/33/EG, och kreditsystemet för 

koldioxid, och lämpligheten i att fortsätta 

tillämpa dessa genomförandeformer 2030 

och senare, och rapporten ska, om så är 

lämpligt, åtföljas av ett förslag till ändring 

av denna förordning. För denna rapport 

ska kommissionen bedöma alla viktiga 
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parametrar som påverkar de alternativa 

drivsystemens marknadsgenomslag 

genom att beakta följande indikatorer: 

 – Utbyggnad av 

laddningsinfrastrukturen. 

 – Utbudet av fordonstyper 

(ackumulatorfordon, laddhybridbilar, 

bränslecellsdrivna fordon, osv.). 

 – Genomsnittliga olje- och 

bränslepriser. 

 – Nivåerna på subventioner och 

icke-monetära incitament. 

 – Nivån på offentlig upphandling 

osv. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Ändringsförslag  89 

Christofer Fjellner 

för PPE-gruppen 

John Procter 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) År 2022 bör kommissionen bedöma 

ändamålsenligheten för de utsläppsnormer 

för koldioxid som fastställs i denna 

förordning, och särskilt den 

minskningsnivå som ska uppnås senast 

2030, de genomförandeformer som bör 

vara tillgängliga för att uppnå det målet 

och senare mål, samt fastställandet av mål 

för koldioxidminskning för andra typer av 

tunga fordon, t.ex. mindre lastbilar, bussar, 

långfärdsbussar och släpvagnar. Den 

bedömningen bör också, enbart för denna 

förordnings syfte, omfatta överväganden 

avseende tunga fordon och 

fordonskombinationer som går utöver de 

standardvikter och standarddimensioner 

som gäller för nationella transporter, t.ex. i 

form av modulkoncept. 

(34) År 2022 bör kommissionen bedöma 

ändamålsenligheten för de utsläppsnormer 

för koldioxid som fastställs i denna 

förordning, och särskilt den 

minskningsnivå som ska uppnås senast 

2030, de genomförandeformer som bör 

vara tillgängliga för att uppnå det målet 

och senare mål, samt fastställandet av mål 

för koldioxidminskning för andra typer av 

tunga fordon, t.ex. mindre lastbilar, 

långfärdsbussar och släpvagnar. Den 

bedömningen bör också, enbart för denna 

förordnings syfte, omfatta överväganden 

avseende tunga fordon och 

fordonskombinationer som går utöver de 

standardvikter och standarddimensioner 

som gäller för nationella transporter, t.ex. i 

form av modulkoncept, potentialen hos 

dessa fordon och hos en strategi med 

transportsystem att minska 

koldioxidutsläpp, och möjligheten att 

inkludera dessa fordon i enlighet med 

denna förordning. 

Or. en 

 

 


