
Europaparlamentet
2014-2019

ANTAGNA TEXTER

P8_TA(2019)0426

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för 
koldioxid från nya tunga fordon (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0284),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0197/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 
oktober 20181,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 22 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet 
med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
samt yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0354/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen2.

1 EUT C 62, 15.2.2019, s. 286.
2 Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 14 november 2018 (Antagna texter, 

P8_TA(2018)0455).



2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



P8_TC1-COD(2018)0143

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om 
fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och 
rådets direktiv 96/53/EG

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1242.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

Kommissionen följer den tekniska utvecklingen av verktyget för beräkning av fordons 

energiförbrukning (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – Vecto) för att 

regelbundet och i tid uppdatera det med hänsyn till innovationer och ny teknik som införts för 

att förbättra tunga fordons bränsleeffektivitet.


