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Ændringsforslag 11
Riitta Myller

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Formålet bør være at mindske det 
samlede energiforbrug inden for 
transport. Ved mindskning af det samlede 
forbrug bør man lægge vægt på både at 
mindske emissionerne fra personbiler ved 
tekniske metoder og generelt at mindske 
behovet for mobilitet. Målet at begrænse 
behovet for mobilitet bør anvendes inden 
for alle politikområder, især ved 
arealanvendelse og i offentlig transport.
Behovet for mobilitet bør overføres fra 
veje til jernbane ved at udvikle 
jernbanenettet. Man bør endvidere 
forsøge at påvirke forbrugernes adfærd, 
for eksempel kørestil.

Or. fi

Ændringsforslag 12
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den 24. oktober 2007 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om 
Fællesskabets strategi for nedbringelse af 
CO2 -emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer.

Or. en



PE407.904v01-00 4/196 AM\728751DA.doc

DA

Begrundelse

It is necessary to take also into account the resolution which has been adopted by the 
European Parliament regarding the reduction of CO2 emissions.

Ændringsforslag 13
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der blev i meddelelserne foreslået en 
integreret tilgang for senest i 2012 at nå 
fællesskabsmålet på 120 g CO2/km, og det 
blev bekendtgjort, at Kommissionen vil 
foreslå en lovramme for at nå 
fællesskabsmålet ved at fokusere på 
obligatoriske CO2-emissionsreduktioner 
for at opfylde emissionsmålet på 
gennemsnitligt 130 g CO2/km for 
bilparken af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien. På 
linje med fremgangsmåden, som blev 
benyttet i forbindelse med fabrikanternes 
frivillige tilsagn, omfatter denne de 
elementer, der inddrages ved målingen af 
personbilers CO2-emissioner i henhold til 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. En yderligere reduktion på 10 g 
CO2/km eller tilsvarende, hvis teknisk 
nødvendigt, opnås gennem andre 
teknologiske forbedringer og gennem en 
øget anvendelse af biobrændstoffer. Dertil 
kommer, at forbrugernes adfærd påvirker 
personbilers samlede emissioner, og der 
bør derfor tilvejebringes oplysninger til 
forbrugerne om, hvorvidt nye personbiler 
opfylder de emissionsmål, der er fastsat 

(10) Med henblik på at opfylde Den 
Europæiske Unions ensidige forpligtelse 
til at gennemføre mindst en 20 % 
reduktion af drivhusgasemissionerne 
senest i 2020 skal der foretages ambitiøse 
nedskæringer af CO2-emissionerne fra 
transportsektoren. Med henblik herpå er 
det nødvendigt at fastsætte et mål på 
gennemsnitligt 120 g CO2/km i 2012 for 
bilparken af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien samt 
bindende langfristede mål på 80 g 
CO2/km i 2020 og 60 g CO2/km i 2025.
Langfristede mål giver bilfabrikanterne 
den langfristede lovgivningsmæssige 
sikkerhed, som de har brug for til at 
planlægge investeringerne i personbiler 
med et lavt emissionsniveau  På linje med 
fremgangsmåden, som blev benyttet i 
forbindelse med fabrikanternes frivillige 
tilsagn, omfatter disse mål de elementer, 
der inddrages ved målingen af personbilers 
CO2-emissioner i henhold til forordning 
(EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. Dertil kommer, at forbrugernes 
adfærd påvirker personbilers samlede 
emissioner, og der bør derfor tilvejebringes
oplysninger til forbrugerne om, hvorvidt 
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ved denne forordning. nye personbiler opfylder de emissionsmål, 
der er fastsat ved denne forordning.

Or. en

Begrundelse

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is possible. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.

Ændringsforslag 14
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der blev i meddelelserne foreslået en 
integreret tilgang for senest i 2012 at nå 
fællesskabsmålet på 120 g CO2/km, og det 
blev bekendtgjort, at Kommissionen vil 
foreslå en lovramme for at nå 
fællesskabsmålet ved at fokusere på 
obligatoriske CO2-emissionsreduktioner 
for at opfylde emissionsmålet på 
gennemsnitligt 130 g CO2/km for 
bilparken af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien. På 
linje med fremgangsmåden, som blev 
benyttet i forbindelse med fabrikanternes 
frivillige tilsagn, omfatter denne de 
elementer, der inddrages ved målingen af 
personbilers CO2-emissioner i henhold til 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. En yderligere reduktion på 10 g 
CO2/km eller tilsvarende, hvis teknisk 

(10) Der er behov for en lovramme for at 
nå fællesskabsmålet ved at fokusere på 
obligatoriske CO2-emissionsreduktioner 
for at opfylde emissionsmålet på 
gennemsnitligt 120 g CO2/km for 
bilparken af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien. Dertil 
kommer, at forbrugernes adfærd påvirker 
personbilers samlede emissioner, og der 
bør derfor tilvejebringes oplysninger til 
forbrugerne om køretøjernes CO2-
præstationer, herunder bidraget fra 
luftkonditioneringsanlæg målt i CO2-
ækvivalenter, og hvorvidt nye personbiler 
opfylder de emissionsmål, der er fastsat 
ved denne forordning.
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nødvendigt, opnås gennem andre 
teknologiske forbedringer og gennem en 
øget anvendelse af biobrændstoffer. Dertil 
kommer, at forbrugernes adfærd påvirker 
personbilers samlede emissioner, og der 
bør derfor tilvejebringes oplysninger til 
forbrugerne om, hvorvidt nye personbiler 
opfylder de emissionsmål, der er fastsat 
ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 15
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der blev i meddelelserne foreslået en 
integreret tilgang for senest i 2012 at nå 
fællesskabsmålet på 120 g CO2/km, og det 
blev bekendtgjort, at Kommissionen vil 
foreslå en lovramme for at nå 
fællesskabsmålet ved at fokusere på 
obligatoriske CO2-emissionsreduktioner 
for at opfylde emissionsmålet på 
gennemsnitligt 130 g CO2/km for
bilparken af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien. På 
linje med fremgangsmåden, som blev 
benyttet i forbindelse med fabrikanternes 
frivillige tilsagn, omfatter denne de 
elementer, der inddrages ved målingen af 
personbilers CO2-emissioner i henhold til 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. En yderligere reduktion på 10 g 
CO2/km eller tilsvarende, hvis teknisk 
nødvendigt, opnås gennem andre 

(10) Der er behov for en lovramme ved at 
fokusere på obligatoriske CO2-
emissionsreduktioner for at opfylde 
fællesskabsmålet på gennemsnitligt 120 g 
CO2/km i 2012 for bilparken af nye biler 
ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien. Dertil kommer, at 
forbrugernes adfærd påvirker personbilers 
samlede emissioner, og der bør derfor 
tilvejebringes oplysninger til forbrugerne 
om, hvorvidt nye personbiler opfylder de 
emissionsmål, der er fastsat ved denne 
forordning.
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teknologiske forbedringer og gennem en 
øget anvendelse af biobrændstoffer. Dertil 
kommer, at forbrugernes adfærd påvirker 
personbilers samlede emissioner, og der 
bør derfor tilvejebringes oplysninger til 
forbrugerne om, hvorvidt nye personbiler 
opfylder de emissionsmål, der er fastsat 
ved denne forordning.

Or. en

Begrundelse

The Commission proposals sets the average CO2  emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This amendment introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g 
CO2/km has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone

Ændringsforslag 16
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der blev i meddelelserne foreslået en 
integreret tilgang for senest i 2012 at nå 
fællesskabsmålet på 120 g CO2/km, og det 
blev bekendtgjort, at Kommissionen vil 
foreslå en lovramme for at nå 
fællesskabsmålet ved at fokusere på 
obligatoriske CO2-emissionsreduktioner 
for at opfylde emissionsmålet på 
gennemsnitligt 130 g CO2/km for 
bilparken af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien. På 
linje med fremgangsmåden, som blev 
benyttet i forbindelse med fabrikanternes 
frivillige tilsagn, omfatter denne de 
elementer, der inddrages ved målingen af 
personbilers CO2-emissioner i henhold til 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 

(10) Der blev i meddelelserne foreslået en 
integreret tilgang for senest i 2012 at nå 
fællesskabsmålet på 120 g CO2/km, og det 
blev bekendtgjort, at Kommissionen vil 
foreslå en lovramme for at nå 
fællesskabsmålet ved at fokusere på 
obligatoriske CO2-emissionsreduktioner 
for at opfylde emissionsmålet på 
gennemsnitligt 130 g CO2/km for 
bilparken af nye biler ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien. På 
linje med fremgangsmåden, som blev 
benyttet i forbindelse med fabrikanternes 
frivillige tilsagn, omfatter denne de 
elementer, der inddrages ved målingen af 
personbilers CO2-emissioner i henhold til 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
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motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. En yderligere reduktion på 10 g 
CO2/km eller tilsvarende, hvis teknisk 
nødvendigt, opnås gennem andre 
teknologiske forbedringer og gennem en 
øget anvendelse af biobrændstoffer. Dertil 
kommer, at forbrugernes adfærd påvirker 
personbilers samlede emissioner, og der 
bør derfor tilvejebringes oplysninger til 
forbrugerne om, hvorvidt nye personbiler 
opfylder de emissionsmål, der er fastsat 
ved denne forordning.

motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. En yderligere reduktion på 10 g 
CO2/km eller tilsvarende, hvis teknisk 
nødvendigt, opnås gennem andre 
teknologiske forbedringer og gennem en 
øget anvendelse af bæredygtige
biobrændstoffer. Dertil kommer, at 
forbrugernes adfærd påvirker personbilers 
samlede emissioner, og der bør derfor 
tilvejebringes oplysninger til forbrugerne 
om, hvorvidt nye personbiler opfylder de 
emissionsmål, der er fastsat ved denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 17
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Europa-Parlamentet har i sine 
udtalelser til Kommissionens meddelelser 
af 7. februar 2007 gjort opmærksom på, at 
det tager fem til syv år at udvikle nye typer 
personbiler, og opfordrer derfor 
Kommissionen til, at de endelige bindende 
CO2-emissionsmål tidligst fastsættes med 
virkning fra 2015.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.
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Ændringsforslag 18
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Nulemissionskøretøjer reducerer 
afhængigheden af fossile brændstoffer.
Skønt produktionen af brændstoffer til 
nulemissionskøretøjer medfører CO2-
emissioner, har disse køretøjer en bedre 
drivhusgaspræstation sammenlignet med 
biler med forbrændingsmotor.
Udviklingen og produktionen af sådanne 
biler, som f.eks elektriske biler eller 
brintbiler, bør derfor fremmes gennem 
kravet om, at nulemissionskøretøjer skal 
udgøre mindst 8 % af alle nye køretøjer 
fra 2020.

Or. en

Begrundelse

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.

Ændringsforslag 19
Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
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Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, dels fordi den 
skaber en tilfredsstillende sammenhæng 
med de nuværende emissioner, og den vil 
derfor føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og 
dels fordi der er let adgang til data om 
masse. Data for den alternative 
nytteparameter fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde) bør dog indsamles for at 
lette mere langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse frem til 2012, og det bør undgås at 
skabe potentielt uhensigtsmæssige 
incitamenter til at øge motorkøretøjernes 
masse for at opnå et deraf følgende 
lempeligere CO2-reduktionsmål. Den 
mulige fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser af køretøjer, der 
fremstilles af fabrikanterne og sælges på 
EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene for 
2012. Endelig bør differentiering af målene 
tilskynde til emissionsreduktioner i alle 
bilkategorier, men dog anerkendes det, at 
der kan opnås relativt større reduktioner for 
tungere køretøjer.

Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde), fordi den skaber større 
incitament til at reducere køretøjets vægt 
end den alternative parameter masse.
Data for parameteren fodaftryk bør under 
alle omstændigheder indsamles for at lette 
mere langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse og fodaftryk frem til 2012, og det 
bør undgås at skabe potentielt 
uhensigtsmæssige incitamenter til at øge 
motorkøretøjernes masse eller fodaftryk 
for at opnå et deraf følgende lempeligere 
CO2-reduktionsmål. Den mulige 
fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser samt eventuelle 
fremtidige udvikling med hensyn til 
fodaftryk af køretøjer, der fremstilles af 
fabrikanterne og sælges på EU-markedet, 
bør derfor tages i betragtning ved 
fastsættelsen af målene for 2012. Endelig 
bør differentiering af målene tilskynde til 
emissionsreduktioner i alle bilkategorier, 
men dog anerkendes det, at der kan opnås 
relativt større reduktioner for tungere 
køretøjer.

Or. en

Begrundelse

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass'  will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.
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Ændringsforslag 20
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, dels fordi den 
skaber en tilfredsstillende sammenhæng 
med de nuværende emissioner, og den vil 
derfor føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og 
dels fordi der er let adgang til data om 
masse. Data for den alternative 
nytteparameter fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde) bør dog indsamles for at 
lette mere langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse frem til 2012, og det bør undgås at 
skabe potentielt uhensigtsmæssige 
incitamenter til at øge motorkøretøjernes 
masse for at opnå et deraf følgende 
lempeligere CO2-reduktionsmål. Den 
mulige fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser af køretøjer, der 
fremstilles af fabrikanterne og sælges på 
EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene for 
2012. Endelig bør differentiering af målene 
tilskynde til emissionsreduktioner i alle 
bilkategorier, men dog anerkendes det, at 
der kan opnås relativt større reduktioner for 
tungere køretøjer.

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde), fordi den skaber større 
incitament til at reducere køretøjets 
størrelse end den alternative parameter 
masse. Data for parameteren fodaftryk bør 
under alle omstændigheder indsamles for 
at lette mere langsigtede evalueringer af 
den nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen 
af målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse og fodaftryk frem til 2012, og det 
bør undgås at skabe potentielt 
uhensigtsmæssige incitamenter til at øge 
motorkøretøjernes masse eller fodaftryk 
for at opnå et deraf følgende lempeligere 
CO2-reduktionsmål. Den mulige 
fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser samt eventuelle 
fremtidige udvikling med hensyn til 
fodaftryk af køretøjer, der fremstilles af 
fabrikanterne og sælges på EU-markedet, 
bør derfor tages i betragtning ved 
fastsættelsen af målene for 2012. Endelig 
bør differentiering af målene tilskynde til 
emissionsreduktioner i alle bilkategorier, 
men dog anerkendes det, at der kan opnås 
relativt større reduktioner for tungere 
køretøjer.

Or. en
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Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Ændringsforslag 21
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, dels fordi den 
skaber en tilfredsstillende sammenhæng 
med de nuværende emissioner, og den vil 
derfor føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og 
dels fordi der er let adgang til data om 
masse. Data for den alternative 
nytteparameter fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde) bør dog indsamles for at 
lette mere langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse frem til 2012, og det bør undgås at 
skabe potentielt uhensigtsmæssige 
incitamenter til at øge motorkøretøjernes 
masse for at opnå et deraf følgende 
lempeligere CO2-reduktionsmål. Den 
mulige fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser af køretøjer, der 
fremstilles af fabrikanterne og sælges på 
EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene for 
2012. Endelig bør differentiering af målene 
tilskynde til emissionsreduktioner i alle 

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde), fordi den skaber større 
incitament til at reducere køretøjets 
størrelse end den alternative parameter 
masse. Data for parameteren fodaftryk bør
indsamles for at lette mere langsigtede 
evalueringer af den nyttebaserede tilgang.
Ved opstillingen af målene bør der tages 
hensyn til den fremskrevne udvikling mht. 
nye bilers masse og fodaftryk frem til 
2012, og det bør undgås at skabe potentielt 
uhensigtsmæssige incitamenter til at øge 
motorkøretøjernes masse eller fodaftryk 
for at opnå et deraf følgende lempeligere 
CO2-reduktionsmål. Den mulige 
fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser samt eventuelle 
fremtidige udvikling med hensyn til 
fodaftryk af køretøjer, der fremstilles af 
fabrikanterne og sælges på EU-markedet, 
bør derfor tages i betragtning ved 
fastsættelsen af målene for 2012. Endelig 
bør differentiering af målene tilskynde til 
emissionsreduktioner i alle bilkategorier, 
men dog anerkendes det, at der kan opnås 
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bilkategorier, men dog anerkendes det, at 
der kan opnås relativt større reduktioner for 
tungere køretøjer.

relativt større reduktioner for tungere 
køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Footprint based standards leave more options open to carmakers for reducing CO2 and do 
not penalise weight reduction as a compliance option.

Ændringsforslag 22
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, dels fordi den 
skaber en tilfredsstillende sammenhæng 
med de nuværende emissioner, og den vil 
derfor føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og dels 
fordi der er let adgang til data om masse.
Data for den alternative nytteparameter 
fodaftryk (akselafstand gange sporvidde) 
bør dog indsamles for at lette mere 
langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse frem til 2012, og det bør undgås at 
skabe potentielt uhensigtsmæssige 
incitamenter til at øge motorkøretøjernes 
masse for at opnå et deraf følgende 
lempeligere CO2-reduktionsmål. Den 
mulige fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser af køretøjer, der 

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er fodaftryk (akselafstand 
gange sporvidde) fra 2012. Data for 
nytteparameteren fodaftryk bør indsamles 
for at differentiere de gennemsnitslige mål 
fra 2013. Ved opstillingen af målene bør 
der tages hensyn til den fremskrevne 
udvikling mht. nye bilers masse frem til 
2012, og det bør undgås at skabe potentielt 
uhensigtsmæssige incitamenter til at øge 
motorkøretøjernes masse for at opnå et 
deraf følgende lempeligere CO2-
reduktionsmål. Den mulige fremtidige 
udvikling med hensyn til autonome 
masseforøgelser af køretøjer, der 
fremstilles af fabrikanterne og sælges på 
EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene for 
2012. Endelig bør differentiering af målene 
tilskynde til emissionsreduktioner i alle 
bilkategorier, men dog anerkendes det, at 
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fremstilles af fabrikanterne og sælges på 
EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene for 
2012. Endelig bør differentiering af målene 
tilskynde til emissionsreduktioner i alle 
bilkategorier, men dog anerkendes det, at 
der kan opnås relativt større reduktioner for 
tungere køretøjer.

der kan opnås relativt større reduktioner for 
tungere køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Data on the footprint will be available as of 2010 and it should be used for differentiating 
average target beyond 2012.

Ændringsforslag 23
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, dels fordi den 
skaber en tilfredsstillende sammenhæng 
med de nuværende emissioner, og den vil 
derfor føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og dels 
fordi der er let adgang til data om masse.
Data for den alternative nytteparameter 
fodaftryk (akselafstand gange sporvidde) 
bør dog indsamles for at lette mere 
langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse frem til 2012, og det bør undgås at 
skabe potentielt uhensigtsmæssige 

(12) For at opretholde diversiteten på 
bilmarkedet og dettes evne til at 
imødekomme forskellige forbrugerbehov 
bør CO2-målene for personbiler fastsættes 
som en lineær funktion af bilernes nytte.
Den mest egnede parameter til at beskrive 
denne nytte er massen, dels fordi den 
skaber en tilfredsstillende sammenhæng 
med de nuværende emissioner, og den vil 
derfor føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og dels 
fordi der er let adgang til data om masse.
Data for den alternative nytteparameter 
fodaftryk (akselafstand gange sporvidde) 
bør dog indsamles for at lette mere 
langsigtede evalueringer af den 
nyttebaserede tilgang. Ved opstillingen af 
målene bør der tages hensyn til den 
fremskrevne udvikling mht. nye bilers 
masse frem til 2015, og det bør undgås at 
skabe potentielt uhensigtsmæssige 
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incitamenter til at øge motorkøretøjernes 
masse for at opnå et deraf følgende 
lempeligere CO2-reduktionsmål. Den 
mulige fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser af køretøjer, der 
fremstilles af fabrikanterne og sælges på 
EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene for 
2012. Endelig bør differentiering af målene 
tilskynde til emissionsreduktioner i alle 
bilkategorier, men dog anerkendes det, at 
der kan opnås relativt større reduktioner for 
tungere køretøjer.

incitamenter til at øge motorkøretøjernes 
masse for at opnå et deraf følgende 
lempeligere CO2-reduktionsmål. Den 
mulige fremtidige udvikling med hensyn til 
autonome masseforøgelser af køretøjer, der 
fremstilles af fabrikanterne og sælges på 
EU-markedet, bør derfor tages i 
betragtning ved fastsættelsen af målene for 
2015. Endelig bør differentiering af målene 
tilskynde til emissionsreduktioner i alle 
bilkategorier, men dog anerkendes det, at 
der kan opnås relativt større reduktioner for 
tungere køretøjer.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Ændringsforslag 24
Riitta Myller

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Sigtet med denne forordning er at 
skabe incitamenter for automobilindustrien 
til at investere i nye teknologier.
Forordningen fremmer aktivt 
miljøinnovation og tager hensyn til den 
fremtidige teknologiske udvikling. Dermed 
forbedres det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne, og der skabes flere 
arbejdspladser af høj kvalitet.

(13) Sigtet med denne forordning er at 
skabe incitamenter for automobilindustrien 
til at investere i nye teknologier.
Forordningen fremmer aktivt 
miljøinnovation og tager hensyn til den 
fremtidige teknologiske udvikling.
Udviklingen af hybride og elektriske biler 
bør især fremmes, da de forårsager 
betydelig lavere emissioner end 
traditionelle personbiler. Dermed 
forbedres det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne, og der skabes flere 
arbejdspladser af høj kvalitet.

Or. fi
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Ændringsforslag 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Sigtet med denne forordning er at 
skabe incitamenter for automobilindustrien 
til at investere i nye teknologier.
Forordningen fremmer aktivt 
miljøinnovation og tager hensyn til den 
fremtidige teknologiske udvikling. Dermed 
forbedres det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne, og der skabes flere
arbejdspladser af høj kvalitet.

(13) Sigtet med denne forordning er at 
skabe incitamenter for automobilindustrien 
til at investere i nye teknologier.
Forordningen fremmer aktivt 
miljøinnovation og tager hensyn til den 
fremtidige teknologiske udvikling. Dermed 
forbedres det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne, og der skabes flere 
arbejdspladser af høj kvalitet.
Kommissionen kan overveje 
hensigtsmæssigheden af at medtage 
innovative miljøvenlige foranstaltninger i 
forbindelse med gennemgangen af 
prøvningsprocedurer, jf. artikel 14, stk. 3, 
i forordning nr. 715/2007, under 
hensyntagen til de tekniske og 
økonomiske virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 26
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en anerkendelse af de høje 
omkostninger forbundet med forskning og 
udvikling samt enhedsomkostningerne på 
de første generationer af 
køretøjsteknologier med meget lave CO2-
emissioner, der bringes i omsætning som 
følge af denne forordnings ikrafttræden, 
omfatter forordningen på et midlertidigt 
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grundlag også specifikke bestemmelser, 
hvis sigte er, at køretøjer med ultralave 
CO2-emissioner bringes hurtigere i 
omsætning på det europæiske marked 
allerede på de første stadier af 
markedsføringen;

Or. en

Ændringsforslag 27
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på at nå klimamålene 
bør Den Europæiske Union sigte mod i 
den nære fremtid at nå frem til CO2-fri 
mobilitet. Bilfabrikanterne bør stræbe 
efter at fremstille nulemissionspersonbiler 
i 2050.

Or. en

Begrundelse

Only with clear, ambitious long-term targets will the EU become/remain a world leader in 
clean car technologies.

Ændringsforslag 28
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Anvendelsen af alternative 
brændstoffer kan give væsentlige CO2-
reduktioner beregnet på et "well-to-
wheels"-grundlag.  Denne forordning 
omfatter derfor specifikke bestemmelser, 
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der har til formål at fremme en udvidet 
brug på det europæiske marked af 
køretøjer, der kører på alternative 
brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Development of vehicles that may use alternative fuels should be promoted. As alternative 
fuels offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels basis, the 
vehicle fleet should be adapted to enable the use of these fuels.

Ændringsforslag 29
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I erkendelse af, at biobrændstoffer 
kan give betragtelige CO2-reduktioner 
beregnet på et "well-to-wheels"-grundlag, 
og at fabrikanterne kan tilbyde køretøjer, 
der formår at køre på både konventionelle 
og alternative brændstoffer for at lette 
overgangen til disse lavere CO2-
brændstoffer, omfatter denne forordning 
specifikke bestemmelser, der har til 
formål at fremme en udvidet brug på det 
europæiske marked af køretøjer, der kører 
på "flex-fuel"-ethanol.

Or. en

Begrundelse

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is a 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive 
on a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together 
with the upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vechicle technology   
this is one of several ways to reduce CO2 emissions.



AM\728751DA.doc 19/196 PE407.904v01-00

DA

Ændringsforslag 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I erkendelse af, at biobrændstoffer 
kan give betragtelige CO2-reduktioner 
beregnet på et "well-to-wheels"-grundlag, 
og at fabrikanterne kan tilbyde køretøjer, 
der formår at køre på både konventionelle 
og alternative brændstoffer for at lette 
overgangen til disse lavere CO2-
brændstoffer, omfatter denne forordning 
specifikke bestemmelser, der har til 
formål at fremme en udvidet brug på det 
europæiske marked af køretøjer, der kører 
på alternative brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels.
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Ændringsforslag 31
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I erkendelse af, at biobrændstoffer 
kan give betragtelige CO2-reduktioner 
beregnet på et "well-to-wheels"-grundlag, 
og at fabrikanterne kan tilbyde køretøjer, 
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der formår at køre på både konventionelle 
og alternative brændstoffer for at lette 
overgangen til disse lavere CO2-
brændstoffer, omfatter denne forordning 
specifikke bestemmelser, der har til 
formål at fremme en udvidet brug på det 
europæiske marked af køretøjer, der kører 
på alternative brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

The emissions target does not make any difference between fossil CO2 and biologic CO2. If 
the scope of the legislation is to decrease the anthropogenic contribution of CO2 to the 
athmosphere, the aim should be to find alternatives to fossil fuel. The easiest way for the 
manufacturers to fulfil the proposed legislation is to changeover to diesel engines. But the 
legislation should also keep the door open to alternative fuel solutions, that today might have 
difficulties to live up the legislation in spite of the fact that they provide a CO2 reduction on a 
well-to-wheel-basis.

Ændringsforslag 32
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I erkendelse af, at der med 
biobrændstof kan opnås en betydelig 
nedbringelse af CO2-emissionerne i 
brændstoffets livscyklus ("fra vugge til 
grav"), og at bilfabrikanter ved hjælp af 
køretøjer, der både kan køre på 
konventionelt og alternativt brændstof, 
kan løse problemer i forbindelse med 
overgangen til disse brændstoffer med lav 
CO2-emission, indeholder denne 
forordning bestemmelser til fremme af 
afsætningen af 
"blandingsbrændstofkøretøjer" på det 
europæiske marked.

Or. de
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Begrundelse

Die Mineralölindustrie wird erst bei adäquater Nachfrage eine volle Infrastruktur für neue 
Treibstoffe einrichten. Um dieses Problem zu überwinden, statten die Automobilhersteller 
ihre Fahrzeuge mit einer Technologie aus, die mit jeder Kombination von Benzin und 
Biotreibstoff fahren kann, da sie das Mischungsverhältnis automatisch mit Hilfe eines Sensors 
erkennt. Diese zusätzliche technische Aussattung ermöglicht, daß das Fahrzeug während 
seines Lebesnzyklus (rd. 12 Jahre) mit Biotreibstoff betrieben werden kann, was zu 
signifikanten CO2-Reduktionen führen kann.

Ændringsforslag 33
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Køretøjer til særlig brug, der er 
underkastet specifikke krav i forbindelse 
med typegodkendelse, herunder visse 
specialbyggede køretøjer, som er udformet 
specifikt til erhvervsformål til befordring 
af kørestolsbrugere i køretøjet i 
overensstemmelse med fællesskabets 
politik om hjælp til handicappede, bør 
udelukkes fra forordningens 
anvendelsesområde.

udgår

Or. de

Begrundelse

Die Verordnung legt einen Durchschnittswert vor, der von den Herstellern einzuhalten ist und 
nicht einen verpflichtenden Standard, der von Neuwagen einzuhalten ist wie bei den Euro-
Normen. Eine Ausnahme für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung, wie sie bei den 
Euro-Normen existiert, ist in dieser Verordnung überflüssig, da Fahrzeuge mit einem höheren 
CO2-Ausstoss mit Fahrzeugen mit einem niedrigeren CO2-Austoss verrechnet werden 
können.
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Ændringsforslag 34
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Køretøjer til særlig brug, der er 
underkastet specifikke krav i forbindelse 
med typegodkendelse, herunder visse 
specialbyggede køretøjer, som er udformet 
specifikt til erhvervsformål til befordring af 
kørestolsbrugere i køretøjet i 
overensstemmelse med fællesskabets 
politik om hjælp til handicappede, bør 
udelukkes fra forordningens 
anvendelsesområde.

(16) Køretøjer til særlig brug, der er 
underkastet specifikke krav i forbindelse 
med typegodkendelse, eller visse 
specialbyggede køretøjer, som er udformet 
specifikt til erhvervsformål til befordring af 
kørestolsbrugere i køretøjet i 
overensstemmelse med fællesskabets 
politik om hjælp til handicappede, bør 
udelukkes fra forordningens 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to 
be excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities 
policy to help disabled persons.

Ændringsforslag 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at øge hhv. nulemissions- og 
lavemisisonsbilers andel af markedet, 
indgår hver af disse nyregistrerede biler 
til og med 2015 i beregningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner med en faktor på hhv. tre og 
og toenhalv.
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Or. de

Begrundelse

Für besonders innovative Fahrzeuge, die sehr wenig oder kein CO2-Ausstoss verursachen 
muss es einen Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt 
kommen.

Ændringsforslag 36
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I direktiv 2007/46/EF er det fastsat, at 
fabrikanten leverer en typeattest, der skal 
ledsage hver ny personbil, og at 
medlemsstaterne kun må tillade 
registrering og ibrugtagning af en ny 
personbil, hvis den ledsages af en gyldig 
typeattest. Data, som medlemsstaterne 
indsamler, bør være i overensstemmelse 
med den typeattest, som fabrikanten 
udsteder for personbilen.

(21) I direktiv 2007/46/EF er det fastsat, at 
fabrikanten leverer en typeattest, der skal 
ledsage hver ny personbil, og at 
medlemsstaterne kun må tillade 
registrering og ibrugtagning af en ny 
personbil, hvis den ledsages af en gyldig 
typeattest. Data, som medlemsstaterne 
indsamler, bør være i overensstemmelse 
med den typeattest, som fabrikanten 
udsteder for personbilen, og bør 
udelukkende baseres på denne reference.
Såfremt en EU-medlemsstat af berettigede 
årsager ikke anvender typeattesten til at 
fuldføre registreringsprocessen og 
ibrugtagning af en ny personbil, bør den 
iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig 
nøjagtighed i overvågningsproceduren.
Der bør udarbejdes en fælles europæisk 
database over data om typeattester.
Databasen bør anvendes som fælles 
reference for at give medlemsstaterne 
mulighed for lettere at vedligeholde deres 
registreringsdata, når nye køretøjer 
registreres. Kommissionen bør sikre, at 
medlemsstaterne benytter sig af 
elektroniske netværk, som vist i f.eks. 
REGNET-projektet, der muliggør en 
yderligere strømlining af udvekslingen af 
registreringsdata, f.eks. om CO2-
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emissioner, så overvågningen kan blive 
nøjagtig. For at sætte fabrikanterne i 
stand til at reagere på 
markedsudviklingen bør Kommissionen 
desuden for hvert enkelt overvågningsår 
senest 30. august stille en midtvejsrapport 
for det pågældende år til rådighed for 
hver fabrikant.  

Or. en

Begrundelse

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process).
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established.
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

Ændringsforslag 37
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I direktiv 2007/46/EF er det fastsat, at 
fabrikanten leverer en typeattest, der skal 
ledsage hver ny personbil, og at 
medlemsstaterne kun må tillade 
registrering og ibrugtagning af en ny 
personbil, hvis den ledsages af en gyldig 
typeattest. Data, som medlemsstaterne 
indsamler, bør være i overensstemmelse 
med den typeattest, som fabrikanten 
udsteder for personbilen.

(21) I direktiv 2007/46/EF er det fastsat, at 
fabrikanten leverer en typeattest, der skal 
ledsage hver ny personbil, og at 
medlemsstaterne kun må tillade 
registrering og ibrugtagning af en ny 
personbil, hvis den ledsages af en gyldig 
typeattest. Data, som medlemsstaterne 
indsamler, bør være i overensstemmelse 
med den typeattest, som fabrikanten 
udsteder for personbilen, og bør 
udelukkende baseres på denne reference.
Såfremt en EU-medlemsstat af berettigede 
årsager ikke anvender typeattesten til at 
fuldføre registreringsprocessen og 
ibrugtagning af en ny personbil, bør den 



AM\728751DA.doc 25/196 PE407.904v01-00

DA

iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig 
nøjagtighed i overvågningsproceduren.
Der bør udarbejdes en fælles europæisk 
database over data om typeattester.
Databasen bør anvendes som fælles 
reference for at give medlemsstaterne 
mulighed for lettere at vedligeholde deres 
registreringsdata, når nye køretøjer 
registreres. Kommissionen bør sikre, at 
medlemsstaterne benytter sig af 
elektroniske netværk, som vist i f.eks. 
REGNET-projektet, der muliggør en 
yderligere strømlining af udvekslingen af 
registreringsdata, f.eks. om CO2-
emissioner, så overvågningen kan blive 
nøjagtig. For at sætte fabrikanterne i 
stand til at reagere på 
markedsudviklingen bør Kommissionen 
desuden for hvert enkelt overvågningsår 
senest 30. august stille en midtvejsrapport 
for det pågældende år til rådighed for 
hver fabrikant.  

Or. en

Begrundelse

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process).
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established.
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.
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Ændringsforslag 38
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør svare til afgifter i andre 
industrisektorer under den europæiske 
emissionshandelsordning (ETS).
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. pl

Begrundelse

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums in 
other sectors. The EUR 95 per gram premium in 2015 (equivalent to EUR 475/tonne) 
provided for in the proposal is in fact almost five times as high as the EUR 100/tonne 
premium provided for under the ETS.
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Ændringsforslag 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. For at 
skabe et tilstrækkeligt incitament til at 
træffe foranstaltninger til nedbringelse af 
de specifikke CO2-emissioner fra 
personbiler og samtidig sikre, at 
sanktionen er forholdsmæssig 
sammenlignet med med andre CO2-
udledende sektorer og på linje med andre 
instrumenter til CO2-reduktioner, retter 
størrelsen af afgiften for 
emissionsoverskridelser sig efter den 
værdi, der skal betales inden for 
rammerne af den europæiske 
emissionshandelsordning.

Or. de

Amendment 40
Pilar Ayuso

Proposal for a regulation
Recital 22

Text proposed by the Commission Amendment

(22) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 

(22) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
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escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizaciones por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir de 2012. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Debe aumentar con el 
tiempo. Con el objeto de ofrecer un 
incentivo suficiente para adoptar medidas 
destinadas a reducir las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos, la 
prima debe reflejar los costes 
tecnológicos. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizaciones por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir de 2012. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Esta prima debe ser 
similar a las primas pagadas en otros 
sectores bajo el esquema del sistema de 
comercio de los derechos de emisión de la 
UE. El importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerse ingreso para el 
presupuesto de la Unión Europea.

Or. es

Justification

Las penalizaciones o pagos compensatorios propuestos son absolutamente 
desproporcionados y de ninguna manera comparables con otros sectores. Las actuales 
penalizaciones serían equivalentes a 475 EUR/t para el año 2015, que comparadas con otros 
sectores dentro del Sistema Europeo de Comercio de los Derechos de Emisión sería de 20 a 
40 EUR/t, con penalizaciones adicionales de 100 EUR/t (en caso de incumplimiento) y la 
promoción del transporte de vehículos eficientes desde un punto de vista energético de 20 
EUR/t.

Ændringsforslag 41
Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
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emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2015. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør omfordeles til 
fabrikanter eller forvalteren af poolen, 
hvis det drejer sig om en pool, med 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner, der ligger under målet, i 
forhold til de samlede anslåede 
besparelser.

Or. en

Begrundelse

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.

Ændringsforslag 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
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størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger på et realistisk og praktisk 
gennemførligt grundlag.. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget, og de bør 
anvendes til at øge støtten til forsknings-
og innovationsaktiviteter med henblik på 
nedbringelse af CO2-emissionerne i 
automobilsektoren.

Or. en

Ændringsforslag 43
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften overstige de teknologiske 
omkostninger for alle fabrikanter.
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.
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Or. en

Ændringsforslag 44
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. For at 
skabe et tilstrækkeligt incitament til at 
træffe foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

Or. de

Begrundelse

Es darf nur ein phase-in geben. Das phase-in über die Flotte gibt den Herstellern die 
Flexibilität sich dem Durchschnittswert an CO2 Emissionen anzupassen. Sollten die 
Hersteller den Durchschnitt nicht einhalten können, sollen sie ab 2012 95 Euro pro Gramm 
Emissionsüberschreitung zahlen.
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Ændringsforslag 45
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2015. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Ændringsforslag 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
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fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål.
Afgiften bør svare til den, der betales i 
andre sektorer under EU's 
emissionshandelsordning (ETS).
Afgifterne for emissionsoverskridelser bør 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. it

Begrundelse

Le indennità proposte per le emissioni in eccesso sono ingiustificatamente sproporzionate 
rispetto a quelle previste   negli altri settori : l’indennità di 95 euro / g prevista nella 
proposta nel 2015 ( equivalente a 475 euro/ t) è infatti pari a quasi cinque volte il prezzo 
dell’indennità di 100 euro / t  prevista nel sistema ETS.

Ændringsforslag 47
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
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bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften overstige de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

In order to be effectively ensuring compliance with the EU average target, the premium 
should be higher than the technological costs.

Ændringsforslag 48
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

(22) Fabrikantens opfyldelse af målene i 
denne forordning bør vurderes på 
fællesskabsniveau. Fabrikanter, hvis 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overstiger grænserne i denne forordning, 
bør pålægges en afgift for 
emissionsoverskridelsen for hvert 
kalenderår fra og med 2012. Afgiftens 
størrelse bør afhænge af, i hvor høj grad 
fabrikanterne overskrider deres mål. Den 
bør vokse med tiden. For at skabe et 
tilstrækkeligt incitament til at træffe 
foranstaltninger for at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner fra personbiler 
bør afgiften afspejle de teknologiske 
omkostninger. Afgifterne for 
emissionsoverskridelser bør betragtes som 
indtægter, der indgår i Den Europæiske 
Unions almindelige budget, og benyttes til 
at støtte bæredygtige transportformer, 
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navnlig offentlig transport.

Or. en

Begrundelse

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development 
of sustainable transport methods.

Ændringsforslag 49
Guido Sacconi

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Det er hensigtsmæssigt at anvende 
afgiftsforanstaltninger, og man opfordrer 
i denne forbindelse medlemsstaterne til at 
indføre incitamenter for at fremme køb af 
motorkøretøjer med lavere CO2-
emissioner; man opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om 
afgifter på motorkøretøjer.

Or. it

Begrundelse

Si è visto che negli Stati dove si è applicata una tassazione agevolata delle auto a basse 
emissioni di CO2 si è avuto un aumento considerevole di vendite di veicoli più rispettosi 
dell'ambiente. Si invita inoltre il Consiglio ad adottare la proposta di direttiva che permetterà 
un'armonizzazione fiscale in tal senso. COM(2005)261.
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Ændringsforslag 50
Guido Sacconi

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Det er absolut nødvendigt, at 
bestemmelserne i ændringen af direktiv 
1999/94/EF giver forbrugeren klare 
oplysninger om de officielle værdier 
vedrørende brændstofforbrug og de
specifikke CO2-emissioner fra køretøjet, 
således at de kan foretage et velovervejet 
køb.

Or. it

Begrundelse

Il materiale promozionale utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove deve 
tra l'altro contenere i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei 
modelli di autovetture cui si riferisce.

Ændringsforslag 51
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Nedbringelsen af CO2-emissioner 
fra personbiler kræver tilpasning af 
infrastrukturen med henblik på at lette 
anvendelsen af køretøjer, der benytter en 
række forskellige energikilder 
(elektricitet, brint, biobrændstoffer osv.), 
hvorfor finansielle midler fra 
strukturfondene bør øremærkes hertil.

Or. en
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Begrundelse

To be viable economically, new clean technologies (hydrogen, electrical vehicles, etc.) will 
need a mass-market. Car manufacturers are investing heavily in such technologies. Yet 
consumers will only buy such vehicles if the infrastructure is in place. The EU actions in this 
field should therefore be coherent and encompass support for the infrastructure needed to 
achieve the set targets.

Ændringsforslag 52
Martin Callanan og Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Det nuværende europæiske 
typegodkendelsessystem dækker ikke alle 
de tekniske muligheder, der er 
tilgængelige for at opnå forbedringer 
hvad angår CO2. Derfor er det nødvendigt 
at fastsætte en vurderingsprocedure til at 
vurdere den mulige CO2-reduktion, der er 
forbundet med indførelsen af teknologiske 
foranstaltninger ("miljøinnovationer").
Disse teknologier afspejles ikke eller ikke 
i tilstrækkelig grad ved målinger i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og dens 
gennemførelsesforanstaltninger.
Godkendelser af miljøinnovationer bør 
ydes som et middel til at skabe yderligere 
incitamenter til fabrikanter ved at 
medregne disse fordele som led i 
opfyldelsen af deres specifikke mål for 
CO2-reduktion.

Or. en

Begrundelse

Due to the importance of eco-innovations, a recital is required for those CO2-emissions 
reducing innovations that further improve CO2 performance beyond the additional measures 
mentioned in Article 1 and which do not show in the test cycle. These eco-innovations can 
deliver a substantial contribution to the environment, the driver and European society as a 
whole.
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Ændringsforslag 53
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, mål og målsætning
I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det 
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU, bl.a. inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes, at bilparken af nye biler 
gennemsnitligt bør opnå emissioner på 
120 g CO2/km fra den 1. januar 2012. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang. I forordningen 
fastsættes desuden, at bilparken af nye 
biler gennemsnitligt ikke må have 
emissioner på mere end 80 g CO2/km fra 
1. januar 2020, og 60g/km fra 1.januar 
2025 med et vejledende måltal på 110 g 
CO2/km fra 1. januar 2017.

Or. en

Begrundelse

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions.
An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 g CO2/km as from 2025 
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is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing the CO2 emissions 
from cars.

Ændringsforslag 54
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

1a. Det individuelle mål skal være opfyldt 
af mindst en fjerdedel af bilparken i 2012, 
mindst halvdelen i 2013, mindst tre 
fjerdedele i 2014 og af hele bilparken i 
2015. For at kunne nå det individuelle 
CO2-mål, der beregnes efter 
beregningsformlen, for hele bilparken af 
nye biler i 2015, er det nødvendigt med 
dertil svarende forbedringer i 
bilteknologien.

1b. Som led i Fællesskabets integrerede 
tilgang indføres der med denne 
forordning supplerende foranstaltninger, 
der svarer til mindst 10 g CO2/km.
1c. CO2-emissionsværdierne måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og dennes 
gennemførelsesbestemmelser. Iværksætter 
automobilfabrikanterne og deres 
underleverandører herudover målbare 
foranstaltninger, der fører til en 
yderligere nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne, tages der hensyn 
hertil ved de i artikel 6 og bilag III 
fastsatte bilmotorteknologiske krav.

Or. de
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Begrundelse

Die starre Beschränkung auf Messergebnisse nach dem geltenden Prüfverfahren und die 
Einschränkung zusätzlicher Maßnahmen auf 10 g CO2 pro gefahrenen Kilometer reduzieren 
technologische Möglichkeiten und geben keine Anreize für effiziente Öko-Innovationen. Die 
zugelassenen Kraftfahrzeuge sollen als Einheit betrachtet und den höchstmöglichen 
technologischen Fortschritt erreichen können. Laufende Änderungen des Prüfverfahrens sind 
keine wirksame Lösung. Daher sollten Anrechnungen nach Artikel 6 und Anhang IIa dieser 
Verordnung möglich sein.

Ændringsforslag 55
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse mål i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers og 
lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner 
med henblik på at sikre et velfungerende 
indre marked og opfylde det overordnede 
mål om at nedbringe CO2-emissionerne i 
EU, bl.a. inden for transportsektoren. I 
forordningen fastsættes som mål for nye 
personbilers gennemsnitlige CO2-
emissioner 120 g CO2/km fra 1. januar
2012 og et langfristet mål på 90 g CO2/km 
fra 1. januar 2020 ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien, og 
disse måles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

I forordningen fastsættes som mål for 
lette erhvervskøretøjers gennemsnitlige 
CO2-emissioner 175 g CO2/km fra 1. 
januar 2012 og ikke mere end 160 g 
CO2/km fra 1. januar 2015 ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien, og 
disse måles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
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Or. en

Begrundelse

To achieve climate targets and set a ambitious standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02 per from motor technology only. An ambitious long term target is a 
beneficiary both for industry and climate.  The Commission proposal does not include vans.
Vans should be included into this regulation because they alone are responsible for 
approximately 2 % of the EU total transport emissions.

Ændringsforslag 56
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse mål i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det 
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU, bl.a. inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes som mål for nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner 120 g 
CO2/km fra 1. januar 2012 og et 
langfristet mål på 90 g CO2/km fra 1. 
januar 2020 ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

Or. en

Begrundelse

To achieve EU overall climate targets and set a standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02  per from motor technology only. An ambitious long term target is 
for beneficiary both for industry and climate.
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Ændringsforslag 57
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km.

1. I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km.

2. Målet på 120 g/km skal i 2012 opnås af 
25 %, i 2013 af 50 %, i 2014 af 75% og i 
2015 af 100 %  af  bilparken af nye biler.

I forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

3. I forordningen fastsættes nye 
personbilers gennemsnitlige CO2-
emissioner til 130 g CO2/km ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien, og 
disse måles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

4. Denne forordning vil blive suppleret 
med alle yderligere foranstaltninger, der 
kan bidrage til at nedbringe CO2-
emissionerne, inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang. Disse foranstaltninger 
svarer til en reduktion på mindst 10 g 
CO2/km.

Or. de

Begrundelse

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
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Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Ændringsforslag 58
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, mål og målsætning
I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse mål i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det 
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU, bl.a. inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes som mål for nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner 120 g 
CO2/km fra 1. januar 2012, 80 g CO2/km 
fra 1. januar 2020 og 60 g CO2/km fra 1. 
januar 2025 ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

Or. en

Begrundelse

The Commission proposals sets the average CO2 emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This amendment introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g 
CO2/km has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone 
implementation of that target. A long term target is necessary to counter the steadily growing 
emissions from cars and will create certainty for the car industry when planning their R & D 
schedule.
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Ændringsforslag 59
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, mål og målsætning
I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's mål om, at bilparken af nye biler 
gennemsnitligt bør opnå emissioner på 120 
g CO2/km. I forordningen fastsættes nye 
personbilers gennemsnitlige CO2-
emissioner til 120 g CO2/km i 2012, og det 
fastsættes endvidere, at der opnås 
reduktioner på gennemsnitligt 80 g 
CO2/km i 2020 og 60 g CO2/km i 2025
ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en yderligere 
reduktion på 10 g CO2/km i 2012 gennem 
foranstaltninger uden for testcycklusen 
for typegodkendelse.

Or. en

Begrundelse

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle.
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.
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Ændringsforslag 60
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, formål og mål
I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km, der opnås ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien, og 
disse måles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det 
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU,også inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes nye personbilers gennemsnitlige 
CO2-emissioner til 130 g CO2/km, der 
opnås ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang, for således at opfylde 
EU's overordnede mål på gennemsnitligt 
120 g CO2-emissioner pr. km for den nye 
bilpark.
Det gennemsnit på 130 g CO2-emissioner 
pr. km, der opnås ved forbedringer, skal i 
2012 være opnået af mindst 70 % af den 
samlede bilpark, i 2013 af mindst 80 %, i 
2014 af mindst 90 % og i 2015 af den 
samlede bilpark.

Or. de

Begrundelse

Es darf nur ein phase-in geben. Das phase-in über die Flotte gibt den Herstellern die 
Flexibilität sich dem Durchschnittswert an CO2 Emissionen anzupassen. Sollten die 
Hersteller den Durchschnitt nicht einhalten können, sollen sie ab 2012 95 Euro pro Gramm 
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Emissionsüberschreitung zahlen.

Ændringsforslag 61
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, mål og målsætning
I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse mål i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt skal opnå 
emissioner på 120 g CO2/km i 2012, 90 g 
CO2/km i 2020 og 60 g CO2/km i 2030
ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse mål i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

Or. en

Begrundelse

The proposal from the Commission does not include stricter long-term targets for 2020 and 
2030, therefore the reduction of CO2 emissions would stop after 2012. However, long-term 
targets are necessary to give the industry a long-term perspective for the development of more 
fuel-efficient cars and to stimulate innovation. Transport emissions are projected to continue 
increasing if no further actions are implemented. This would undermine the EU’s climate 
policy.
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Ændringsforslag 62
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's mål om, at bilparken af nye biler 
gennemsnitligt bør opnå emissioner på 60
g CO2/km. I forordningen fastsættes nye 
personbilers gennemsnitlige CO2-
emissioner til 120 g CO2/km fra 2012, 80 
g CO2/km fra 2020 og 60 g CO2/km fra 
2025 ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse mål i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

Or. en

Begrundelse

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is possible. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.

Ændringsforslag 63
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, mål og målsætning
I denne forordning fastsættes I denne forordning fastsættes 
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præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse mål i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

Kommissionen forelægger i 2014 Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til mellem-
og langfristede mål med udgangspunkt i 
en konsekvensanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 64
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, mål og målsætning
I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det 
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU, bl.a. inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes, at bilparken af nye biler 
gennemsnitligt bør opnå emissioner på 
120 g CO2/km fra den 1. januar 2012. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
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715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

CO2/km ved hjælp af forbedringer af
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang. Målet tages op til 
revision den 1. januar 2020.

Or. en

Ændringsforslag 65
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 130 g CO2/km i 2015. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger, nemlig 
miljøinnovationer, inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne og mål Emne, mål og målsætning
I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det 
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU, bl.a. inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes nye personbilers gennemsnitlige 
CO2-emissioner til 125 g CO2/km inden 1. 
januar 2015 ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.  I forordningen 
fastsættes desuden, at bilparken af nye 
biler gennemsnitligt bør opnå emissioner 
på højst 80 g CO2/km inden den 1. januar 
2020.

Or. en

Begrundelse

Amendment reintroduces the target and timetable agreed by Parliament in October 2007.
This short term target is environmentally more ambitious than that proposed by the 
Commission, but the timetable gives the industry more time to achieve the objective at least 
possible cost. The medium term (2020) target proposed is more ambitious than that agreed by 
Parliament. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge 
increase in oil prices.
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Ændringsforslag 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger med det formål at opnå en 
yderligere reduktion på 10 g CO2/km 
inden for Fællesskabets integrerede tilgang.

Med udgangspunkt i en status over 
situationen og en vurdering af de 
juridiske følger forelægger Kommissionen 
i 2014 forslag til mellem- og langfristede 
mål for nyregistrerede biler fra 2020 til 
vedtagelse af Rådet og Parlamentet.
Samtidig forelægger Kommissionen et 
forslag til et omfattende projekt til 
registrering af alle CO2-reducerende 
foranstaltninger med det formål at 
ophæve sondringen mellem 
fremdriftsmæssige, køretøjsmæssige og 
supplerende foranstaltninger samt 
miljøinnovationer.
Der defineres et mål for 2020, der under 
inddragelse af alle relevante 
foranstaltninger sikrer nedbringelse af de 
gennemsnitlige CO2-emissioner med 
mindst 20 % i forhold til 2008.
Kommissionen tager i den forbindelse 
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hensyn til den mulige inddragelse af 
vejtrafikken i den europæiske 
emissionshandelsordning som foreslået 
inden for rammerne af revisionen af 
denne emissionshandelsordning.
Som grundlag for dette forslag foretages 
en omfattende vurdering af følgerne for 
bilindustrien og de dertil knyttede 
underleverandørsektorer.  Dette omfatter 
også en analyse, hvori alle relevante 
teknologiske innovationer til nedbringelse 
af CO2-emissionerne indgår, af 
costbenefit i samtlige segmenter af 
personbilmarkedet.
Ved fastlæggelse af et langfristet mål 
tages der hensyn til udviklingen inden for 
internationale aftaler om 
klimabeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem
a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen,

b) ergänzende Maßnahmen und
c) Öko-Innovationen.
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
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neue Pkw einzubeziehen.

Ændringsforslag 68
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde 
EU's overordnede mål om, at bilparken af 
nye biler gennemsnitligt bør opnå 
emissioner på 120 g CO2/km. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion 
på 10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang.

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det 
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU, bl.a. inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes nye personbilers gennemsnitlige 
CO2-emissioner til 120 g CO2/km fra 1. 
januar 2012 og et langfristet mål på 80 g 
CO2/km fra 1. januar 2020 ved hjælp af 
forbedringer af bilmotorteknologien, og 
disse måles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.

Or. en

Begrundelse

Emissions from road transport are still rising, undermining emission reductions achieved in 
other sectors in the EU. Deep and urgent cuts are needed if the road sector is to contribute at 
all to the EU’s overall greenhouse gas reductions. Those cuts will not be reached unless 
stringent CO2 emission targets are set for all road vehicles, inlcuding passenger cars.
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Ændringsforslag 69
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – afsnit 1 a-3 a (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med udgangspunkt i en status over 
situationen og en vurdering af de 
juridiske følger forelægger Kommissionen 
i 2014 forslag til mellem- og langfristede 
mål for nyregistrerede biler fra 2020 og 
fra 2025 til vedtagelse af Rådet og 
Parlamentet. Samtidig forelægger 
Kommissionen et forslag til et omfattende 
projekt til registrering af alle CO2-
reducerende foranstaltninger med det 
formål at ophæve sondringen mellem 
fremdriftsmæssige, køretøjsmæssige og 
supplerende foranstaltninger samt 
miljøinnovationer.
Der defineres et mål for 2020, der under 
inddragelse af alle relevante 
foranstaltninger sikrer nedbringelse af de 
gennemsnitlige CO2-emissioner med 
mindst 20 % i forhold til 2008.
Kommissionen tager i den forbindelse 
hensyn til den mulige inddragelse af 
vejtrafikken i den europæiske 
emissionshandelsordning som foreslået 
inden for rammerne af revisionen af EU's 
emissionshandelsordning.
Som grundlag for dette forslag foretages 
en omfattende vurdering af følgerne for 
bilindustrien og de dertil knyttede 
underleverandørsektorer.  Dette omfatter 
også en analyse, hvori alle relevante 
teknologiske innovationer til nedbringelse 
af CO2-emissionerne indgår, af 
costbenefit i samtlige segmenter af 
personbilmarkedet. Ved fastlæggelse af et 
langfristet mål tages der hensyn til 
udviklingen inden for internationale 
aftaler om klimabeskyttelse.

Or. de
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Begrundelse

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden.

Ændringsforslag 70
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2014 defineres et mål for 2020, der 
under inddragelse af alle relevante 
foranstaltninger sikrer nedbringelse af de 
gennemsnitlige CO2-emissioner med 
yderligere 20 % i forhold til det 
individuelle må for 2012-2015. I den 
forbindelse tages der hensyn til 
udviklingen inden for internationale 
aftaler om klimabeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Eine Minderung von mindestens 20% stellt für die künftigen Ziele den mindestens zu 
erreichenden Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu 
anderen Sektoren behandelt. Sollte die EU ambitioniertere Zusagen im internationalen 
Kontext machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen.
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Ændringsforslag 71
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De gennemsnitlige CO2-emissioner for 
nye personbiler må ikke overskride 120 g 
CO2/km i 2012, 114 g CO2/km i 2014, 107 
g CO2/km i 2016, 99 g CO2/km i 2018 og 
90 g CO2/km i 2020. Disse gennemsnitlige 
emissionsniveauer bliver justeret for at 
belønne bilfabrikanter, der gennemfører 
miljøinnovationer, som reelt bidrager til 
at nedbringe CO2-emissionerne. 

Or. fr

Begrundelse

Afin de s’assurer qu'un objectif de 100-90 g/km puisse être atteint en 2020, il est nécessaire 
de fixer dans la législation des objectifs pour les années à venir comme c’est le cas dans la 
proposition de révision des standards CAFE pour les voitures particulières aux USA. Les 
objectifs intermédiaires proposés ont été fixés sur base d'un pourcentage de réduction 
biannuel progressif jusqu’en 2020.

Ændringsforslag 72
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forordningen fastsættes på årsbasis nye 
personbilers bindende gennemsnitlige 
CO2-emissioner som en lineær funktion i 
perioden mellem henholdsvis 2012, 2020 
og 2025.
Differentieringen af vognparkens 
gennemsnit fra 2013 tager udgangspunkt 
i køretøjets fodaftryk og en maksimal 
stigningsgrad på 40 %.
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Foranstaltningerne til differentiering af 
målsætningen indtil 2020, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen ved at 
supplere denne, vedtages inden 1. januar 
2012 efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 12, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Binding annual average pathway should be set between2012, 2020 and 2025 targets.
Differentiation of the target after 2013 should be based on footprint, which, compared to 
vehicle weight, reflects better the size related utility of a car for a consumer.

Ændringsforslag 73
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer en regelmæssig 
vurdering af de prøvningscyklusser, der 
anvendes til at måle emissioner. Hvis det 
viser sig, at disse cyklusser ikke længere 
er fyldestgørende eller ikke længere 
afspejler emissionerne under de faktiske 
forhold, skal de justeres for at give et 
korrekt billede af de CO2-emissioner, der 
opstår ved vejkørsel. De nødvendige 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Les émissions mesurées au cours des cycles de test sont, en moyenne, 10% à 19% plus faibles 
que les émissions en conditions réelles. Pour certains modèles, cette différence peut atteindre 
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40%. Il est urgent de revoir les cycles de test afin de donner aux consommateurs une 
information fiable sur la consommation de carburant et les coûts associés, et pour élargir le 
champ des mesures techniques appliquées par les constructeurs pour réduire les 
consommations de CO2 telles que les "éco-innovations".

Ændringsforslag 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M1, jf. bilag II til 
direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, for hvilke typegodkendelsen er 
udvidet efter artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("personbiler"), som er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere er registreret uden for 
Fællesskabet ("nye personbiler").

1. Denne forordning finder anvendelse på 
nye motorkøretøjer i klasse M1, jf. bilag II 
til direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, for hvilke typegodkendelsen er 
udvidet efter artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("personbiler"), som er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere er registreret uden for 
Fællesskabet ("nye personbiler").

Or. en

Begrundelse

The addition is needed to clarify the scope of the regulation.

Ændringsforslag 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M1, jf. bilag II til 
direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, for hvilke typegodkendelsen er 
udvidet efter artikel 2, stk. 2, i forordning 

1. Denne forordning finder anvendelse på 
personbiler, som defineret i stk. 3a i denne 
artikel, og på lette erhvervskøretøjer, jf. 
bilag II til direktiv 2007/46/EF.
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(EF) nr. 715/2007 ("personbiler"), som er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere er registreret uden 
for Fællesskabet ("nye personbiler").

Or. en

Begrundelse

Eliminating mass as a reference for the scope of the Regulation will prevent very heavy 
vehicles from being exempt from it.

Ændringsforslag 76
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
motorkøretøjer i klasse M1, jf. bilag II til 
direktiv 2007/46/EF, med en 
referencemasse på højst 2 610 kg og 
køretøjer, for hvilke typegodkendelsen er 
udvidet efter artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("personbiler"), som er 
registreret i Fællesskabet for første gang, 
og som ikke tidligere er registreret uden for 
Fællesskabet ("nye personbiler").

1. 1. Denne forordning finder anvendelse 
på motorkøretøjer i klasse M1 og N1, jf. 
bilag II til direktiv 2007/46/EF, og 
køretøjer, for hvilke typegodkendelsen er 
udvidet efter artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 715/2007 ("personbiler" og "lette 
erhvervskøretøjer"), som er registreret i 
Fællesskabet for første gang, og som ikke 
tidligere er registreret uden for 
Fællesskabet ("nye personbiler" og "lette 
erhvervskøretøjer").

Or. en

Ændringsforslag 77
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tidligere registrering uden for 
Fællesskabet mindre end tre måneder før 

2. En tidligere registrering uden for 
Fællesskabet mindre end tre år før 
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registreringen i Fællesskabet tages ikke i 
betragtning.

registreringen i Fællesskabet tages ikke i 
betragtning.

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse for importerede køretøjer udgør et smuthul. Den kunne give importører et 
incitament til først at registrere benzinslugere uden for Fællesskabet for at blive fritaget fra 
bestemmelserne i denne lovgivning.

Ændringsforslag 78
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tidligere registrering uden for 
Fællesskabet mindre end tre måneder før 
registreringen i Fællesskabet tages ikke i 
betragtning.

2. En tidligere registrering uden for 
Fællesskabet mindre end tolv måneder før
registreringen i Fællesskabet tages ikke i 
betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 79
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den finder ikke anvendelse på "køretøjer 
til særlig anvendelse", jf. punkt 5 i bilag II 
til direktiv 2007/46/EF.

3. Den finder ikke anvendelse på "køretøjer 
til særlig anvendelse", jf. punkt 5 i bilag II 
til direktiv 2007/46/EF, eller på 
specialbyggede køretøjer, som er udformet 
specifikt til erhvervsformål til befordring 
af kørestolsbrugere i køretøjet, jf. 
forordning (EF) nr. 715/2007.

Or. en
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Begrundelse

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to 
be excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities 
policy to help disabled persons.

Ændringsforslag 80
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den finder ikke anvendelse på 
"køretøjer til særlig anvendelse", jf. 
punkt 5 i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

udgår

Or. de

Begrundelse

Die Verordnung legt einen Durchschnittswert vor, der von den Herstellern einzuhalten ist und 
nicht einen verpflichtenden Standard, der von Neuwagen einzuhalten ist wie bei den Euro-
Normen. Eine Ausnahme für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung, wie sie bei den 
Euro-Normen existiert, ist in dieser Verordnung überflüssig, da Fahrzeuge mit einem höheren 
CO2-Ausstoss mit Fahrzeugen mit einem niedrigeren CO2-Austoss verrechnet werden 
können.

Ændringsforslag 81
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den finder ikke anvendelse på 
"køretøjer til særlig anvendelse", jf. 
punkt 5 i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Included in ‘special purpose vehicles’ in 2007/46/EC are e.g. ‘Motor Caravans’, ‘Armoured 
vehicles’, ‘Ambulances’, ‘Hearses’ and ‘Wheelchair accessible vehicle’. The exclusion of 
these vehicles from the regulation is not logical and may create a loophole as the definitions, 
especially with the with ambiguous definitions of ‘Motor Caravans’ and ‘Wheelchair 
accessible vehicles’.

Ændringsforslag 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Definition af personbiler:
Køretøjer til personbefordring med højst 
otte siddepladser foruden førerens plads.
Karrosseriarterne for personbiler angives 
med følgende kodificering, jf. bilag II, 
afsnit C, punkt 1, i direktiv 2007/46/EF1:  
- AA Sedan
- AB Hatchback (Sedan med vippedør i 
bagenden af køretøjet)
- AC Stationcar
- AD Coupe
- AE Kabriolet
- AF Multifunktionelt køretøj:
Motorkøretøjer bortset fra de i punkt AA 
til AE omhandlede. Hvis et sådant køretøj 
imidlertid opfylder begge følgende 
betingelser:

11) antal siddepladser foruden førerens er 
højst seks. En "siddeplads" anses for at 
foreligge, såfremt køretøjet er forsynet 
med "tilgængelige" seleforankringer.  
(Ved "tilgængelige" forankringer forstås 
forankringer, som kan anvendes.  For at 
forhindre, at forankringerne er 
"tilgængelige", skal fabrikanten gøre 
deres brug fysisk umulig, f.eks. ved at 
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påsvejse dækplader eller montere 
tilsvarende fast tilbehør, som ikke kan 
afmonteres ved hjælp af værktøj, som 
normalt er til rådighed),
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68
hvor:
P = teknisk tilladt totalmasse i kg
M = masse i køreklar stand i kg 
(referencemasse)
N = antal siddepladser foruden førerens,
anses køretøjet for at være en personbil.
1 Med kodificering i henhold til bilag II, afsnit C, 
punkt 1, i direktiv 2007/46.

Or. en

Begrundelse

With this definition of passenger car also heavier versions that can carry some load, but not 
much in relation to the number of seats, will be covered by the legislation.

Ændringsforslag 83
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den finder ikke anvendelse på 
"køretøjer udformet til opfyldelse af 
specifikke sociale behov".

Or. en

Begrundelse

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
wider and heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.
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Ændringsforslag 84
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) "fodaftryk": bilens akselafstand 
ganget med sporvidden som anført på 
typeattesten

Or. en

Ændringsforslag 85
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) "fodaftryk": akselafstand ganget 
med sporvidden som anført på 
typeattesten og defineret i punkt 2.1 og 2.3 
i bilag I til direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.
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Ændringsforslag 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "miljøinnovation": de teknologiske 
foranstaltninger eller innovationer, for 
hvis vedkommende det er bevist, at deres 
kvantificerbare bidrag til nedbringelse af 
CO2-emissionerne ikke eller kun i 
utilstrækkeligt omfang er medtaget i 
definitionen i forordning (EF) nr. 
715/2007og heller ikke er medtaget i de i 
artikel 1 nævnte supplerende 
foranstaltninger.  Der bør udarbejdes en 
udtømmende liste over disse 
foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Ces éco-innovations peuvent délivrer une contribution à l'environnement mais elles doivent 
être limitées à une liste définie.

Ændringsforslag 87
Martin Callanan og Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "miljøinnovation": enhver 
foranstaltning eller teknologisk 
innovation, der beviseligt yder et 
kvantificerbart bidrag til nedbringelsen af 
CO2-emissioner, og som ikke er omfattet 
af eller taget tilstrækkeligt i betragtning i 
definitionerne i forordning (EF) nr. 
715/2007 eller dækket af de supplerende 
foranstaltninger i artikel 1.
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Or. en

Begrundelse

A definition is required for those CO2 emission reducing innovations that further improve 
CO2 performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not 
show in the test cycle. These eco-innovations can deliver a substantial contribution to the 
environment, the driver and European society as a whole.

Ændringsforslag 88
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "Miljøinnovationer": samtlige 
foranstaltninger iværksat af fabrikanter 
og leverandører, som bevisligt yder et 
måleligt bidrag til reduktionen af 
drivhusgasemissioner, herunder af CO2, 
og som ikke er omfattet af den i 
forordning (EF) nr. 2007/715 fastsatte 
afprøvningsmetode.

Or. en

Begrundelse

All technological possibilities should be used and taken into account so that there is a 
sufficiently large incentive for manufacturers to introduce ecological innovations.
Encouraging innovations to further reduce carbon emissions, going beyond the additional 
measures under Article 1, will not only help to preserve the environment but also promote 
R&D in Europe, increase the competitiveness of the European automobile industry, create 
high-value jobs and bring about further technological developments .
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Ændringsforslag 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "køretøjer med nulemission ": en 
personbil, der ingen CO2-emissioner har, 
hverken når den holder stille, eller når 
den kører

Or. en

Begrundelse

Für besonders innovative Fahrzeuge, die kein CO2-Ausstoss verursachen muss es einen 
Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.

Ændringsforslag 90
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "specifikke emissionsgrænser": de 
specifikke CO2-emissioner, som for hver 
personbil registreret i EU er tilladt for den 
pågældende personbil

Or. en
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Ændringsforslag 91
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fb) "køretøjer udformet til opfyldelse af 
specifikke sociale behov": køretøjer i 
kategori M1, som enten er:
(i) "køretøjer til særlig anvendelse", jf. 
directiv 2007/46/EC, med en 
referencemasse over 2 000 kg, eller
(ii) køretøjer med en referencemasse på 
over 2000 kg konstrueret til befordring af 
mere end 7 personer, inklusive føreren, 
med undtagelse af køretøjer i klasse M1G 
som defineret i direktiv 2007/46/EF, eller
(iii) køretøjer med en referencemasse på 
over 1 760 kg, som er udformet specifikt 
til erhvervsformål til befordring af 
kørestolsbrugere i køretøjet.

Or. en

Begrundelse

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
wider or heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.

Ændringsforslag 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra  f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) "lavemissionskøretøj": et køretøj, hvis 
CO2-emissioner ligger under 50 g/km.
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Or. de

Begrundelse

Für besonders innovative Fahrzeuge, die sehr wenig CO2-Ausstoss verursachen muss es 
einen Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.

Ændringsforslag 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra  f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "miljøinnovation": teknologisk 
innovation, der beviseligt og uafhængigt 
af førerens kørselsadfærd yder et 
kvantificerbart bidrag til nedbringelse 
af CO-emissionerne, og som ikke er 
omfattet af eller kun i utilstrækkelig 
grad er medtaget i den nye europæiske 
testcyklus (forordning (EF) nr. 
715/2007) og heller ikke er dækket af de 
supplerende foranstaltninger i artikel 1

Or. de

Begrundelse

Hintergrund ist die Förderung von Innovationen zur Reduzierung der CO2-Emissionen, die 
die CO2-Effizienz über die in Art.1 genannten zusätzlichen Maßnahmen hinaus verbessern.
Diese Ökoinnovationen können einen Beitrag für Umwelt, Fahrer und europäische 
Gesellschaft leisten. Zudem geht es um die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und des 
Erfindergeistes innerhalb sowie um die Schaffung qualifizierter F&E-Arbeitsplätze in der 
europäischen Autoindustrie und die Schaffung von Anreizen für die zukünftige Verbreitung 
von Ökoinvestitionen auf dem Weltmarkt.
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Ændringsforslag 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "køretøj, der anvender alternative 
brændstoffer": et køretøj som defineret i 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en

Begrundelse

The Euro V Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Ændringsforslag 95
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "køretøjer med nulemission ": en 
personbil, der ingen CO2-emissioner har, 
hverken når den holder stille, eller når 
den kører

Or. en

Begrundelse

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.
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Ændringsforslag 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "fodaftryk": akselafstand ganget 
med sporvidden som anført på 
typeattesten og defineret i punkt 2.1 og 2.3 
i bilag I til direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Ændringsforslag 97
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "fodaftryk": akselafstand ganget 
med sporvidden som anført på 
typeattesten og defineret i punkt 2.1 og 2.3 
i bilag I til direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'
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Ændringsforslag 98
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "brændstofforbrugsmåler":
måleapparat i bilen, som fortsat viser det 
løbende brændstofforbrug (l/100 km), og 
som er klart synlig for føreren, og som 
ikke kan afkobles.

Or. en

Begrundelse

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and 
the emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close 
this discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This 
can encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in 
real life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, 
reduction of NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and 
powertrain.

Ændringsforslag 99
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "køretøjer med ultralave CO2-
emissioner": køretøjer, der udleder 
mindre end 50 g/km målt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 715/2007 og specificeret som CO2-
emission (kombineret) på typeattesten.

Or. en
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Begrundelse

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. I de tidlige produktionstrin vil disse teknologier have en 
betydelig overpris, og disse køretøjer vil være til rådighed i et begrænset antal. Med henblik 
på at tilskynde til yderligere investeringer i en hurtig markedsføring bør det foreliggende 
forslag til forordning indeholde en overgangsordning med juridiske superkreditter for 
køretøjer med ultralave CO2-emissioner.

Ændringsforslag 100
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "køretøj, der anvender alternative 
brændstoffer": et køretøj som defineret i 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en

Begrundelse

The Euro 5 Regulation already describes flex fuel ethanol vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Ændringsforslag 101
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra  f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "køretøj med alternativ fremdrift": et 
køretøj som defineret i forordning (EF)
nr. 715/2007 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil

Or. de
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Begrundelse

Bereits die Euro 5 Gesetzgebung beschreibt Fahrzeuge mit alternativem Antrieb als 
Fahrzeuge mit einem Treibstoffspeichersystem, das mit verschiedenen Mixturen von zwei oder 
mehr Treibstoffen (Biotreibstoffe) betrieben werden kann.

Ændringsforslag 102
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "køretøj, der anvender alternative 
brændstoffer": et køretøj som defineret i 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 103
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "miljøinnovation": enhver 
foranstaltning eller teknologisk 
innovation, der yder et kvantificerbart 
bidrag til nedbringelsen af CO2-
emissioner, men som ikke er omfattet af 
eller taget tilstrækkeligt i betragtning i 
definitionerne i forordning (EF) nr. 
715/2007, og som heller ikke er dækket af 
de supplerende foranstaltninger i artikel 
1.

Or. sv

Begrundelse

There are measures and solutions which help to reduce carbon dioxide emissions but which 
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are not covered by Article 1 and which do not reveal themselves in the test cycle. If we are 
serious about our ambition of reducing carbon dioxide emissions, we must promote such 
innovations, and car manufacturers must be given an incentive to make progress. One 
example of an eco-innovation could be energy-efficient bulbs: LEDs (light-emitting diodes) 
can be 20 times more efficient than traditional bulbs.

Ændringsforslag 104
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) "specifikke maksimale 
emissionsgrænser": de specifikke 
maksimale CO2-emissioner, som for hver 
personbil registreret i EU er tilladt for den 
pågældende personbil

Or. en

Begrundelse

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.

Ændringsforslag 105
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) "køretøj, der anvender alternative 
brændstoffer": et køretøj som defineret i 
forordning (EF) nr. 715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. en
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Begrundelse

The Euro 5 Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Ændringsforslag 106
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) "fodaftryk": akselafstand ganget 
med sporvidden som anført på 
typeattesten og defineret i punkt 2.1 og 2.3 
i bilag I til direktiv 2007/46/EF

Or. en

Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Ændringsforslag 107
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne forordning anses fabrikanter 
for at være sammenhørende, hvis de er 
sammenhørende virksomheder. Ved 
"sammenhørende virksomheder" forstås:

(fa) Ved "sammenhørende virksomheder" 
forstås:

Or. en
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(Article 3, paragraph 2 is moved to Article 3, paragraph 1, point fa)

Begrundelse

To merge paragraph 1 and 2 of Article 3 for clarity reasons.

Ændringsforslag 108
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra  e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Der er ikke tale om en 
sammenhørende virksomhed, når 
Kommissionen efter ansøgning afgør, at 
den virksomhed, der opfylder 
betingelserne i litra a) – e), ikke reelt har 
bestemmende kontrol over den anden 
virksomhed.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund von nationalen Regelungen im Bereich des Gesellschaftsrechts oder des 
Mitbestimmungsrechts der Arbeitnehmerseite sind Konstellationen vorstellbar, dass trotz der 
Erfüllung der in Abs. 2 vorgesehenen Kriterien keine tatsächliche Kontrolle über das 
„andere“ Unternehmen besteht, insbesondere nicht hinsichtlich der für die Verordnung 
relevante Ausrichtung der PKW-Modellpalette..

Ændringsforslag 109
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
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at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

at 25 % i 2012, 50 % i 2013, 75 % i 2014 
og 2015 og 100 % for hvert efterfølgende 
år af bilparkens gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner ikke overskrider de
specifikke emissionsmål for fabrikantens 
bilpark, som fastsat i bilag I eller, hvis 
fabrikanten har fået tildelt en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 9, 
som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

Derfor skal CO2-emissioner, der er 
tilpasset nedbringelser af CO2 opnået 
gennem miljøinnovationer, afbalanceres 
over tre på hinanden følgende år, som 
fastsat i artikel 7.

Or. en

Begrundelse

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Ændringsforslag 110
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
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efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Ændringsforslag 111
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at 25 % i 2012, 50 % i 2013, 75 % i 2014 
og 2015 og 100 % for hvert efterfølgende 
år af bilparkens gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner ikke overskrider de
specifikke emissionsmål for fabrikantens 
bilpark, som fastsat i bilag I eller, hvis 
fabrikanten har fået tildelt en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 9, 
som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse. Derfor skal 
CO2-emissioner, der er tilpasset 
nedbringelser af CO2 opnået gennem 
miljøinnovationer, afbalanceres over tre 
på hinanden følgende år, som fastsat i 
artikel 7.

Or. en

Begrundelse

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
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emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Ændringsforslag 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 25 % i 2012, 
50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015 
og hvert efterfølgende år af de specifikke 
emissionsmål, som fastsat i bilag I eller, 
hvis fabrikanten har fået tildelt en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 9, 
som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

Or. de

Begrundelse

Eine angemessene Vorbereitungszeit und konstante Planungssicherheit sind zu 
berücksichtigen. Der Produktentwicklungsprozess von Neufahrzeugen dauert 5 - 7 Jahre, so 
dass sich Fahrzeuge, die 2012 auf den Markt kommen, bereits im 
Produktentwicklungsprozess befinden, bzw. diese bereits auf den Markt eingeführt werden.
Aufgrund derartiger technischer Beschaffungszwänge wird ein steigender Fahrzeuganteil 
vorgeschlagen, der die Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen des Herstellers erfüllen 
soll.
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Ændringsforslag 113
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I.

Or. en

Begrundelse

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.

Ændringsforslag 114
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i artikel 1, og specifikke 
emissionsmål, som fastsat i bilag I eller, 
hvis fabrikanten har fået tildelt en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 9, 
som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.
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Or. en

Begrundelse

A reference should be made in this Article to the overall emission targets.

Ændringsforslag 115
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007, and intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.

Ændringsforslag 116
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2015, og hvert efterfølgende 
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kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

Or. en

Begrundelse

The targets should be set for 2015 onwards to respect the car manufacturers new passenger 
car development timeframe.

Amendment 117
Pilar Ayuso

Proposal for a regulation
Article 4

Text proposed by the Commission Amendment

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superen su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción .

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que las emisiones medias 
específicas de CO2 del 25% de su flota en 
2012, del 50% en 2013, del 75% en 2014 y 
en 2015 y cada año siguiente a partir de 
entonces del 100%, no superen su objetivo 
de emisiones especificas para la flota de 
ese fabricante determinado con arreglo al 
anexo I o, si se trata de un fabricante que 
disfruta de un excepción en virtud del 
artículo 9, con arreglo a esa excepción. A 
este fin, las emisiones de CO2, ajustadas 
con la reducción de emisiones de CO2 que 
proporcionen las eco-innovaciones, 
tendrán que equilibrarse a lo largo de dos  
años consecutivos, tal y comose 
establecen en el artículo 7.

Or. es
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Justification

Para garantizar que la Industria del Automóvil pueda cumplir con la reducción de emisiones 
de CO2 desde un principio, es absolutamente esencial una adecuada entrada en vigor y una 
certeza continua en la planificación, tal y como se estableció en CARS 21. Las eco-
innovaciones mejoran todavía más la actuación en reducción de emisiones de CO2, mas allá 
de las medidas adicionales mencionadas en el Artículo 1 y que no aparecen en los ensayos de 
homologación.

Ændringsforslag 118
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at 25 % i 2012, 50 % i 2013, 75 % i 2014 
og 100 % i 2015 og i de efterfølgende år 
af bilparkens gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner ikke overskrider de 
specifikke emissionsmål for fabrikantens 
bilpark, som fastsat i bilag I eller, hvis 
fabrikanten har fået tildelt en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 9, 
som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

I denne forbindelse vil CO2-emissionerne, 
der revideres under hensyn til de CO2-
emissioner, som miljøinnovationerne 
resulterer i, blive beregnet for tre på 
hinanden følgende år som i artikel 7.

Or. fr

Begrundelse

Il n’est pas réaliste qu’un constructeur puisse individuellement orienter la moyenne 
d’émissions de CO2 chaque année civile en tenant compte des complexités européennes 
imprévisibles telles que les incertitudes de calendrier et logistiques, les différences de 
monitoring et les changements inattendus dans la demande des clients, les retards techniques 
des lancements planifiés des nouveaux modèles de véhicules et la situation économique 
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globale dans les différents Etats membres. Les éco-innovations améliorent la performance 
CO2 au délà des mesures additionnelles mentionnées dans l’Article 1 qui n’apparaissent pas 
dans le cycle du test.

Ændringsforslag 119
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I.

Or. en

Begrundelse

There is no justification for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of 
company that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new 
cars registered would drop out of the scope of the legislation.

Ændringsforslag 120
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2020, og hvert efterfølgende 
kalenderår fastsættes personbilers 
gennemsnitlige specifikke CO2-
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emissioner på grundlag af gennemgangen 
i medfør af artikel 10, uden at de dog på 
noget tidspunkt må være større end 80 g 
CO2/km.

Or. en

Begrundelse

This amendment proposes a medium term (2020) target that is more ambitious than that 
agreed by Parliament on October 2007. This is in recognition of the very much more 
progressive stance now being taken by the industry and the pressure for change being exerted 
by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Ændringsforslag 121
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derfor skal CO2-emissioner, der er 
tilpasset nedbringelser af CO2 opnået 
gennem miljøinnovationer, afbalanceres 
over tre på hinanden følgende år, som 
fastsat i artikel 7.

Or. en

Begrundelse

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Ændringsforslag 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For fabrikanter af nulemissionsbiler 
indgår hver enkelt af disse nyregistrerede 
biler indtil 2015 i beregningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner med en faktor på tre.

Or. de

Begrundelse

Für besonders innovative Fahrzeuge, die kein CO2-Ausstoss verursachen muss es einen 
Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.

Ændringsforslag 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For fabrikanter af lavemissionsbiler 
indgår hver enkelt af disse nyregistrerede 
biler til og med 2015 i beregningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner med en faktor på toenhalv.

Or. de

Begrundelse

Für besonders innovative Fahrzeuge, die sehr wenig CO2-Ausstoss verursachen muss es 
einen Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.
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Ændringsforslag 124
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2013, og hvert efterfølgende 
kalenderår til og med det kalenderår, der 
påbegyndes den 1. januar 2020, sikrer 
hver personbilsfabrikant, at dennes 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I, stk. 1, og som den 1. 
januar 2020 når 80 g CO2/km.

Or. en

Begrundelse

Binding long-term targets are needed to give car manufacturers the long-term perspective 
they need.

Ændringsforslag 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik og Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For fabrikanter, der fremstiller 
personbiler med specifikke CO2-
emissioner, som ligger hhv. 20 %, 30 %, 
40 % og 50 % under det i bilag I 
foreskrevne mål, indgår hver af disse 
nyregistrerede biler til og med 2015 i 
beregningen af de gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner med en 
faktor på hhv. to, tre, fire og fem 
passede til den procent, hvormed de 
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ligger under det foreskrevne mål.

Or. de

Begrundelse

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden.
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein.
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Ændringsforslag 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For fabrikanter, der fremstiller 
personbiler med specifikke CO2-
emissioner, som ligger 50 % under de i 
denne forordnings bilag I foreskrevne 
mål, indgår hver af disse nyregistrerede 
biler til og med 2015 i beregningen af de 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner med en faktor fem passende 
til den procent, hvormed de ligger under 
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det foreskrevne mål.

Or. de

Begrundelse

Ziel: Schaffung von Anreizen für Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr 
als die vorgegebenen Minderungsziele erreichen, ohne Wettbewerbsverzerrungen. Der 
Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten.

Ændringsforslag 127
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2021, og hvert efterfølgende 
kalenderår til og med det kalenderår, der 
påbegyndes den 1. januar 2025, samt for 
hvert efterfølgende kalenderår derefter 
sikrer hver personbilsfabrikant, at dennes 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I, stk. 1, og som den 1. 
januar 2025 når 60 g CO2/km.

Or. en

Begrundelse

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is available. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.
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Ændringsforslag 128
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med virkning fra den 1. januar 2016 
indstiller de nationale myndigheder på 
grundlag af emissioner eller 
brændstofforbrug tildelingen af EF-
typegodkendelser eller nationale 
typegodkendelser til nye typer køretøjer, 
der overskrider deres specifikke CO2-
emissioner, som fastsat i blag I, stk. 1 og 
2, med 50 %.

Or. en

Begrundelse

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.

Ændringsforslag 129
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Blandingsbrændstofkøretøjer

For at sikre at hver enkelt 
personbilsfabrikant overholder de 
specifikke emissionsmål, som fastsat i 
artikel 4, reduceres CO2-emissionerne 
som anført på typeattesten for hvert enkelt 
blandingsbrændstofkøretøj, der er 
registreret i Den Europæiske Union, med 
en faktor på 5 med et maksimum på 8 
g/km i erkendelse af den større 
teknologiske og emissionsreducerende 
evne til at kunne køre på to forskellige 
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brændstoffer. Denne reduktion gælder 
ikke for køretøjer med en referencemasse 
over 2 000 kg.
Denne faktor forøges til 20 med et 
maksimum på 30 g/km, hvis mindst 10 % 
af tankstationerne i den medlemsstat, 
hvor køretøjet er registreret, sælger E85, 
som opfylder EU's 
bæredygtighedskriterier. Denne reduktion 
gælder ikke for køretøjer med en 
referencemasse over 2 000 kg.

Or. en

Begrundelse

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is an 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive 
on a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together 
with the upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vechicle technology 
this is one of several ways to reduce CO2 emissions.

Ændringsforslag 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Specifikke emissionsmål for køretøjer, der 

anvender alternative brændstoffer
For at sikre at hver enkelt 
personbilsfabrikant overholder de 
specifikke emissionsmål, som fastsat i 
artikel 4, reduceres CO2-emissionerne 
som anført på typeattesten for hvert enkelt 
køretøj, der anvender alternative 
brændstoffer og er registreret i Den 
Europæiske Union, med en faktor på 5 i 
erkendelse af den større teknologiske og 
emissionsreducerende evne til at kunne 
køre på to forskellige brændstoffer.
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Denne faktor forøges til 20, hvis mindst 
10 % af tankstationerne i den 
medlemsstat, hvor køretøjet er registreret, 
sælger biobrændstoffer, som opfylder 
EU's bæredygtighedskriterier.

Or. en

Begrundelse

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels.
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Ændringsforslag 131
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Køretøjer med ultralave CO2-emissioner

Med henblik på at sikre, at hver enkelt 
personbilsfabrikant overholder de 
specifikke emissionsmål, som fastsat i 
artikel 4, skal hvert køretøj med ultralave 
CO2-emissioner, der er registreret i EU, 
bidrage til beregningen af fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner på grundlag af en 
multiplikationsfaktor, der gradvist udfases 
mellem den 1. januar 2012 og den 1. 
januar 2016, som fastsat i bilag 1a.

Or. en
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Begrundelse

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. I de tidlige produktionstrin vil disse teknologier have en 
betydelig overpris, og disse køretøjer vil være til rådighed i et begrænset antal. Med henblik 
på at tilskynde til yderligere investeringer i en hurtig markedsføring bør det foreliggende 
forslag til forordning indeholde en overgangsordning med juridiske superkreditter for 
køretøjer med ultralave CO2-emissioner.

Ændringsforslag 132
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Specifikke emissionsmål

For at sikre at hver enkelt 
personbilsfabrikant overholder de 
specifikke emissionsmål, som fastsat i 
artikel 4, reduceres CO2-emissionerne 
som anført på typeattesten for hvert enkelt 
køretøj, der anvender alternative 
brændstoffer og er registreret i Den 
Europæiske Union, med 5 %.

Or. en

Begrundelse

Alternative fuels offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels 
basis. The vehicle fleet should therefore be adapted to enable the use of these fuels.
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Ændringsforslag 133
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Specifikke emissionsgrænser

Med virkning fra den 1. januar 2012 
indstiller de nationale myndigheder på 
grundlag af emissioner eller 
brændstofforbrug tildelingen af EF-
typegodkendelser eller nationale 
typegodkendelser til nye typer køretøjer, 
der overskrider deres i overensstemmelse 
med bilag I fastsatte specifikke 
emissionsmål med mere end 60 g 
CO2/km.

Or. en

Ændringsforslag 134
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Specifikke emissionsmål for køretøjer, der 

kører på alternative brændstoffer

Med henblik på målingen af, hvorvidt 
hver enkelt personbilsfabrikant opfylder 
sine specifikke emissionsmål jf. artikel 4, 
reduceres CO2-emissionerne, der skal 
opføres på konformitetserklæringen 
(CoC), for en i EU registreret bil med 
alternativ fremdrift som defineret i 
forordning (EF) nr. 715/2007 med 5 % 
som en anerkendelse af, at fremdrift med 
to brændstoffer har et større teknologisk 
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og emissionsreducerende potentiale.
Denne faktor forhøjes til en reduktion på 
20 %, såfremt mindst 10 % af alle 
tankstationer i den EU-medlemsstat, som 
bilen er registreret i, udbyder 
biobrændstoffer, der overholder EU's 
bæredygtighedskriterier.

Or. de

Begrundelse

Die Mineralölindustrie wird erst bei adäquater Nachfrage eine volle Infrastruktur für neue 
Treibstoffe einrichten. Um dieses Problem zu überwinden, statten die Automobilhersteller 
ihre Fahrzeuge mit einer Technologie aus, die mit jeder Kombination von Benzin und 
Biotreibstoff fahren kann, da sie das Mischungsverhältnis automatisch mit Hilfe eines Sensors 
erkennt. Diese zusätzliche technische Aussattung ermöglicht, daß das Fahrzeug während 
seines Lebesnzyklus (rd. 12 Jahre) mit Biotreibstoff betrieben werden kann, was zu 
signifikanten CO2-Reduktionen führen kann.

Ændringsforslag 135
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Specifikke emissionsmål for køretøjer, der 

anvender alternative brændstoffer
For at sikre, at hver enkelt 
personbilsfabrikant overholder de 
specifikke emissionsmål, som fastsat i 
artikel 4, reduceres CO2-emissionerne 
som anført på typeattesten for hvert enkelt 
køretøj, der anvender alternative 
brændstoffer, som defineret i forordning 
(EF) nr. 715/2007, der er registreret i Den 
Europæiske Union, med en faktor på 5 % 
i erkendelse af den større teknologiske og 
emissionsreducerende evne til at kunne 
køre på biobrændstoffer, som defineret i 
forordning (EF) nr. 715/2007, og som 
opfylder EU's bæredygtighedskriterier.
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Denne faktor forøges lineært i forhold til 
det faktiske forbrug af biobrændstoffer, 
som opfylder EU's 
bæredygtighedskriterier. Når vognparken 
i en medlemsstat udgøres af mere end 80 
% køretøjer, der anvender alternative 
brændstoffer, stiger faktoren til højst 20 
%.

Or. en

Begrundelse

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Ændringsforslag 136
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fabrikanter kan danne en pool med 
henblik på opfyldelse af deres forpligtelser 
vedrørende indførelse af køretøjer med 
nulemission, som fastsat i bilag I, stk. 2a.

Or. en

Begrundelse

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles by setting threshold 
targets. In order to achieve these targets manufacturers should be allowed to form a pool.
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Ændringsforslag 137
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medmindre der foretages en 
underretning i henhold til stk. 3, anses 
fabrikanterne i en pool, som 
Kommissionen har fået forelagt 
oplysninger om, for at være én fabrikant i 
denne forordnings forstand.

7. Medmindre der foretages en 
underretning i henhold til stk. 3, anses 
fabrikanterne i en pool, som 
Kommissionen har fået forelagt 
oplysninger om, for at være én fabrikant, 
for så vidt angår opfyldelse af deres 
forpligtelser i henhold til artikel 4.
Overvågnings- og 
rapporteringsoplysninger vil blive 
registreret, rapporteret og stillet til 
rådighed i det centrale register for 
individuelle fabrikanter samt for alle 
pooler.

Or. en

Ændringsforslag 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer og Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
hver medlemsstat oplysninger om hver ny 
personbil, som registreres på dens område, 
jf. del A i bilag II.

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2012, og hvert efterfølgende år registrerer 
hver medlemsstat oplysninger om hver ny 
personbil, som registreres på dens område, 
jf. del A i bilag II.

Or. de

Begrundelse

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden.
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Ændringsforslag 139
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
hver medlemsstat oplysninger om hver ny 
personbil, som registreres på dens område, 
jf. del A i bilag II.

1. For den måned, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hver efterfølgende måned
registrerer hver medlemsstat oplysninger 
om hver ny personbil, som registreres på 
dens område, jf. del A i bilag II. Disse data 
bør stilles til rådighed for fabrikanterne.

Or. en

Begrundelse

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Ændringsforslag 140
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
hver medlemsstat oplysninger om hver ny 
personbil, som registreres på dens område, 
jf. del A i bilag II.

1. For den måned, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hver efterfølgende måned
registrerer hver medlemsstat oplysninger 
om hver ny personbil, som registreres på 
dens område, jf. del A i bilag II. Disse data 
bør stilles til rådighed for fabrikanterne.

Or. en
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Begrundelse

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Ændringsforslag 141
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
hver medlemsstat oplysninger om hver ny 
personbil, som registreres på dens område, 
jf. del A i bilag II.

1. For den måned, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hver efterfølgende måned
registrerer hver medlemsstat oplysninger 
om hver ny personbil, som registreres på 
dens område, jf. del A i bilag II. Disse data 
bør stilles til rådighed for fabrikanterne.

Or. en

Begrundelse

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Ændringsforslag 142
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2011 og hvert 
efterfølgende år fastlægger medlemsstaten 
de oplysninger, der er specificeret i del B i 
bilag II, for det foregående kalenderår og 
forelægger Kommissionen disse. Data skal 

2. Senest den 31. juli 2012 og hvert 
efterfølgende halve år fastlægger 
medlemsstaten de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
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forelægges i overensstemmelse med det 
format, der er specificeret i del C i bilag II.

Kommissionen disse oplysninger som 
kontrolleret af en autoriseret revisor. Data 
skal forelægges i overensstemmelse med 
det format, der er specificeret i del C i 
bilag II.

Or. en

Begrundelse

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Ændringsforslag 143
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2011 og hvert 
efterfølgende år fastlægger medlemsstaten 
de oplysninger, der er specificeret i del B i 
bilag II, for det foregående kalenderår og 
forelægger Kommissionen disse. Data skal 
forelægges i overensstemmelse med det 
format, der er specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 28. februar 2011 og hvert 
efterfølgende år fastlægger medlemsstaten 
de oplysninger, der er specificeret i del B i 
bilag II, for det foregående kalenderår og 
forelægger Kommissionen disse 
oplysninger som kontrolleret af en 
autoriseret revisor. Data skal forelægges i 
overensstemmelse med det format, der er 
specificeret i del C i bilag II.

Or. en

Begrundelse

The verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.
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Ændringsforslag 144
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 28. februar 2011 og hvert 
efterfølgende år fastlægger medlemsstaten 
de oplysninger, der er specificeret i del B i 
bilag II, for det foregående kalenderår og 
forelægger Kommissionen disse. Data skal 
forelægges i overensstemmelse med det 
format, der er specificeret i del C i bilag II.

2. Senest den 31. juli 2012 og hvert 
efterfølgende halve år fastlægger 
medlemsstaten de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår og forelægger 
Kommissionen disse oplysninger som 
kontrolleret af en autoriseret revisor. Data 
skal forelægges i overensstemmelse med 
det format, der er specificeret i del C i 
bilag II.

Or. en

Begrundelse

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Ændringsforslag 145
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det år, der påbegyndes den 1. januar 
2016, og hvert efterfølgende år fastlægger 
medlemsstaten de oplysninger, der er 
specificeret i del B i bilag II, for det 
foregående kalenderår hvad angår 
nulemissionskøretøjer på grundlag af 
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metoden til beregning af 
drivhusgasemissioner i forhold til 
energiforbruget ved fremstilling af 
brændstof til nulemissionskøretøjer som 
omhandlet i stk. 4a og forelægger 
Kommissionen disse oplysninger. Data 
skal forelægges i overensstemmelse med 
det format, der er specificeret i del C i 
bilag II.

Or. en

Begrundelse

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels 
for zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Ændringsforslag 146
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
rapporteret i medfør af denne artikel, og 
senest den 30. juni 2011 og hvert 
efterfølgende år foretager den følgende 
foreløbige beregning for hver fabrikant:

4. Kommissionen fører et centralt register 
over de data, som medlemsstaterne har 
rapporteret i medfør af denne artikel, og 
senest den 30. august 2012 og hvert 
efterfølgende halve år foretager den 
følgende foreløbige beregning for hver 
fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis.
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Ændringsforslag 147
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen udarbejder senest den 
1. januar 2010 en metode til beregning af 
drivhusgasemissioner i forhold til 
energiforbruget ved fremstilling af 
brændstof til nulemissionskøretøjer, hvor 
der tages udgangspunkt i det 
gennemsnitlige energiforbrug ved 
fremstilling af brændstof til 
nulemissionskøretøjer pr. medlemsstat, 
medmindre en fabrikant kan bevise, at 
energiforbruget til fremstilling af 
brændstof til virksomhedens 
nulemissionskøretøjer er lavere end 
gennemsnittet.

Or. en

Begrundelse

Zero emission vehicles cause indirect GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. A methodology is needed to calculate these indirect 
emissions.

Ændringsforslag 148
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanterne kan inden to måneder
efter underretningen om den foreløbige 
beregning, jf. stk. 4, underrette 
Kommissionen om eventuelle fejl i dataene 
med angivelse af, i hvilken medlemsstat 

5. Fabrikanterne kan inden seks måneder
efter underretningen om den foreløbige 
beregning, jf. stk. 4, underrette 
Kommissionen om eventuelle fejl i dataene 
med angivelse af, i hvilken medlemsstat 
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fejlen efter fabrikantens mening er sket. fejlen efter fabrikantens mening er sket.
Kommissionen ser nærmere på eventuelle 
underretninger fra fabrikanterne og senest 
den 30. september enten stadfæster, eller 
ændrer og stadfæster, den de foreløbige 
beregninger, jf. stk. 4.

Kommissionen ser nærmere på eventuelle 
underretninger fra fabrikanterne og senest 
den 31. marts det følgende år enten 
stadfæster, eller ændrer og stadfæster, den 
de foreløbige beregninger, jf. stk. 4, for 
hele året.

Or. en

Begrundelse

With the expansion of the EU to 27 Member States and with it the need for CO2 data 
verification, it is not viable for manufacturers, to notify the Commission of any errors in the 
data of the Member States within 2 months.

Ændringsforslag 149
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Efter anmodning fra en fabrikant 
inddrages miljøinnovationer ved 
beregningen af fabrikantens 
gennemsnitlige CO2-emissioner.

Anmodningen omfatter:

a) kalenderåret

b) konkrete miljøinnovationer

c) en definition af de køretøjer, der er 
blevet udstyret med disse 
miljøinnovationer, og

d) en attest fra et uafhængigt kvalificeret 
institut.

Kommissionen vedtager de nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
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omhandlet i artikel 12.

Or. en

Begrundelse

This definition of how the useage and role of eco-innovations is required, since eco-
innovations can deliver a substantial contribution to the over-all emission cuttings.

Ændringsforslag 150
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Efter anmodning fra en fabrikant 
inddrages miljøinnovationer ved 
beregningen af fabrikantens 
gennemsnitlige CO2-emissioner.
Anmodningen omfatter:
a) kalenderåret
b) konkrete miljøinnovationer
c) en definition af de køretøjer, der er 
blevet udstyret med disse 
miljøinnovationer, og
d) en attest fra et uafhængigt kvalificeret 
institut.
b. Kommissionen vedtager de nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 12.

Or. en

Begrundelse

A definition is required for those CO2-emissions reducing innovations that further improve 
CO2 performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not 
show in the test cycle. These eco-innvoations can deliver a substantial contribution to 
theenvironment, the driver and European society as a whole.
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Ændringsforslag 151
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2015 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. en

Begrundelse

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007.  Intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.

Ændringsforslag 152
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner, der er tilpasset 
nedbringelser opnået gennem 
miljøinnovationer og afbalanceret over tre 
på hinanden følgende år, for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.
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Or. en

Begrundelse

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Ændringsforslag 153
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner, der er tilpasset 
nedbringelser opnået gennem 
miljøinnovationer og afbalanceret over tre 
på hinanden følgende år, for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. en

Ændringsforslag 154
Martin Callanan og Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner, der er tilpasset 
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kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

nedbringelser opnået gennem 
miljøinnovationer og afbalanceret over to 
på hinanden følgende år, for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. en

Begrundelse

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calender year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different Member States. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Ændringsforslag 155
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner, der er tilpasset 
nedbringelser opnået gennem 
miljøinnovationer og afbalanceret over tre 
på hinanden følgende år, for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. en
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Begrundelse

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Ændringsforslag 156
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2013 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. de

Begrundelse

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.
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Ændringsforslag 157
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2012 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år,
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

1. Overstiger en fabrikants gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for hvert 
kalenderår fra og med 2015 dennes 
specifikke emissionsmål for samme år, 
pålægger Kommissionen fabrikanten, eller 
forvalteren af poolen, hvis det drejer sig 
om en pool, en afgift for 
emissionsoverskridelsen.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Ændringsforslag 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3, hvor

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler, der udleder mere end 130 g 
CO2/km plus 50 % af det antal nye 
personbiler, der udleder 130 g CO2/km 
eller mindre x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3, hvor

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
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overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og "antal nye personbiler": det 
antal nye personbiler, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år.

overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og "antal nye personbiler": det 
antal nye personbiler, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år.

Or. fr

Begrundelse

Le niveau de pente élevé à 60% introduit une inéquité sociale dans le partage du fardeau 
réglementaire, certains constructeurs se voyant fixer des cibles individuelles < 130g CO2/km. 
Une modulation des pénalités permettrait de respecter le principe de « pollueur payeur » et 
corrigerait cette inéquité en réduisant le niveau des pénalités imposé aux véhicules déjà 
conformes à l’objectif général de 130g.

Ændringsforslag 159
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3, hvor

Emissionsoverskridelse x antal nye 
køretøjer, hvis gennemsnit ikke 
overholder fabrikantens specifikke 
emissionsmål x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3, hvor

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennem¬snitlige specifikke CO2-
emissioner overskred dennes specifikke 
emissionsmål i kalenderåret afrundet til 
nærmeste tre decimaler, og "antal nye 
personbiler": det antal nye personbiler, 
som fabrikanten har fremstillet, og som er 
registreret i det pågældende år.

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og "antal nye køretøjer, hvis 
gennemsnit ikke overholder fabrikantens 
specifikke emissionsmål": det antal nye
køretøjer, som fabrikanten har fremstillet, 
og som er registreret i det pågældende år, 
og hvis emissioner overstiger en grænse 
som f.eks. den gennemsnitlige emission 
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fra alle de køretøjer, som fabrikanten har 
fået registreret med emissioner under 
denne grænse svarende til fabrikantens 
specifikke mål.

Or. fr

Begrundelse

Les pénalités pour l’excédent d’émissions ne respectent pas le principe fondamental du « 
pollueur payeur » : il n’est pas acceptable qu’elles soient appliquées à tous les véhicules 
indépendamment de leur niveau d’émissions. L’application de ce principe exige la 
reconnaissance de conformité pour tous les volumes dont la moyenne d’émissions respecte le 
niveau spécifique d’émissions du dit constructeur. Ainsi le constructeur est incité à mettre  sur 
le marché le plus rapidement possible le nombre maximum de véhicules conformes à leur
propre objectif spécifique d’émissions.

Ændringsforslag 160
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel: 

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3, hvor

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler, der udleder mere end 130 g 
CO2/km x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3, hvor

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og "antal nye personbiler": det 
antal nye personbiler, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år.

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og "antal nye personbiler": det 
antal nye personbiler, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år.

Or. fr
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Begrundelse

Le niveau de pente élevé à 60% introduit une iniquité sociale dans le partage du fardeau 
réglementaire, certains constructeurs se voyant fixer des cibles individuelles < 130g CO2/km. 
Une modulation des pénalités permettrait de respecter le principe de « pollueur payeur » et 
corrigerait cette iniquité en réduisant le niveau des pénalités imposé aux véhicules déjà 
conformes à l’objectif général de 130g.

Ændringsforslag 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel:

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel:

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3,

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler, der i gennemsnit ikke er i 
overensstemmelse med fabrikantens 
specifikke emissionsmål x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3,

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og

"antal nye personbiler": det antal nye 
personbiler, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år.

"antal nye personbiler der i gennemsnit 
ikke er i overensstemmelse med 
fabrikantens specifikke emissionsmål" er 
det antal nye personbiler, som fabrikanten 
har fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år, og hvis emissioner 
overstiger en tærskel, der er fastsat på en 
sådan måde, at de gennemsnitlige 
emissioner fra fabrikantens registrerede 
personbiler med emissioner under denne 
tærskel svarer til fabrikantens specifikke 
mål.

Or. it
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Begrundelse

Le indennità previste non rispettano il basilare principio “chi inquina paga”: non è 
accettabile che siano applicate nella stessa maniera a tutte le vetture indipendentemente dal 
loro livello di emissioni. L’ applicazione del principio richiede il riconoscimento premiante 
per i volumi che sono mediamente conformi al livello di emissioni specifiche del singolo 
costruttore. In tal modo si incentiva il costruttore ad immettere sul mercato un numero 
sempre crescente di veicoli virtuosi.

Ændringsforslag 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel:

2. Afgiften for den i stk. l nævnte 
emissionsoverskridelse beregnes efter 
følgende formel:

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3,

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler, der i gennemsnit ikke er i 
overensstemmelse med fabrikantens 
specifikke emissionsmål, x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3, hvor:

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og

"emissionsoverskridelse": det positive antal 
g/km, med hvilket fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner 
overskred dennes specifikke emissionsmål 
i kalenderåret afrundet til nærmeste tre 
decimaler, og

"antal nye personbiler": det antal nye 
personbiler, som fabrikanten har 
fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år.

"antal nye personbiler, der i gennemsnit 
ikke er i overensstemmelse med 
fabrikantens specifikke emissionsmål" er 
det antal nye personbiler, som fabrikanten 
har fremstillet, og som er registreret i det 
pågældende år, og hvis emissioner 
overstiger en tærskel, der er fastsat på en 
sådan måde, at de gennemsnitlige 
emissioner fra fabrikantens 
indregistrerede personbiler med 
emissioner under denne tærskel, svarer til 
fabrikantens specifikke mål.

Or. it
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Begrundelse

Le indennità previste non rispettano il basilare principio “chi inquina paga”: non è 
accettabile che siano applicate nella stessa maniera a tutte le vetture indipendentemente dal 
loro livello di emissioni. L’ applicazione del principio richiede il riconoscimento premiante 
per i volumi che sono mediamente conformi al livello di emissioni specifiche del singolo 
costruttore. In tal modo si incentiva il costruttore ad immettere sul mercato un numero 
sempre crescente di veicoli virtuosi.

Ændringsforslag 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3,

Emissionsoverskridelse x antal nye 
personbiler, der udleder mere end 130 g 
CO2/km plus 50% af det antal 
personbiler, der udleder 130 g CO2/km 
eller mindre x afgift for 
emissionsoverskridelse, jf. stk. 3,

Or. en

Begrundelse

A modulation of penalties would put the “polluter pays” principle back into practice. The 
proposed system would lead to the diffusion of more low emitting cars, to ensure the 
continued renewal of the car fleet and thus attain the global objective of reducing total CO2 
emissions.

Ændringsforslag 164
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

a) 20 EUR i forbindelse med a) 95 EUR i forbindelse med 
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emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015

b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret
2013 og

b) samme beløb samt yderligere 50% for 
hvert eneste år i forbindelse med 
efterfølgende år.

c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.

Ændringsforslag 165
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
svarer til de afgifter, der betales i andre 
sektorer inden for den europæiske 
emissionskvotehandelsordning.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret
2013 og
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
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2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening 
its competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, 
whereas a comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS 
penalty price: 100 €/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy 
efficient road transport vehicles:   20€/t.

Ændringsforslag 166
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

a) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

b) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og

c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og

c) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015

d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. de
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Begrundelse

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Ændringsforslag 167
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser fra og med 
kalenderåret 2012.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. de

Begrundelse

Es darf nur ein phase-in geben. Das phase-in über die Flotte gibt den Herstellern die 
Flexibilität sich dem Durchschnittswert an CO2 Emissionen anzupassen. Sollten die 
Hersteller den Durchschnitt nicht einhalten können, sollen sie ab 2012 95 Euro pro Gramm 
Emissionsüberschreitung zahlen.
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Ændringsforslag 168
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelse i 
henhold til artikel 1 fastsættes til:

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

a) 10 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

b) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og

c) 30 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014

d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

d) 40 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. de

Begrundelse

Die vorgeschlagenen Abgaben von 100-475 €/t Tonne CO2 liegen erheblich höher als 
vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem Emissionshandelssystem der EU. Eine solche 
einseitige Benachteiligung der Pkw-Hersteller und ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und 
wirtschaftlich ineffizient. Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der 
Industrie erheblich schwächen. Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, 
da die offizielle deutsche Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen 
Sprachversionen nicht auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.
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Ændringsforslag 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelse i 
henhold til artikel 1 fastsættes til:

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

a) 10 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

b) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og

c) 30 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014

d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

d) 40 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. de

Begrundelse

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
Pkw-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient.
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen.
Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, da die offizielle deutsche 
Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen Sprachversionen nicht 
auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.
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Ændringsforslag 170
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012 og efterfølgende kalenderår til 150 
EUR.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013 og
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

To ensure compliance, penalties must be set a level that is high enough and the full level must 
apply as of 2012. Delaying the penalties would only postpone an efficient functioning of the 
regime.

Ændringsforslag 171
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes i forbindelse med 
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emissionsoverskridelser fra 2015 og frem
til 40 EUR.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013 og
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

The Commission’s proposed premiums of between 100 and 475 euros per tonne of CO2 are 
much higher than comparable CO2 certificate prices in the EU emissions trading system.
Putting car manufacturers and their customers at an unfair disadvantage in this way is not 
justified and is economically inefficient. The proposed penalties would significantly weaken 
the industry’s capacity for innovation.

Ændringsforslag 172
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret
2012 og efterfølgende kalenderår til 150 
EUR.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
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2013 og
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

The excess emission premium should relatively high in order to ensure that all manufacturers 
comply with their targets. The Commission’s impact assessment states “ … achieving a 
deterrent effect across the board would require basing premium levels on the upper range of 
the marginal abatement costs (150 €/gram) for certain manufacturers.”

Ændringsforslag 173
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
svarer til de afgifter, der betales i andre 
sektorer inden for den europæiske 
emissionskvotehandelsordning, og 
overstiger ikke 20 EUR/g.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013 og
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.
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Or. en

Begrundelse

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening 
its competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, 
whereas a comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS 
penalty price: 100 €/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy 
efficient road transport vehicles: 20€/t.

Ændringsforslag 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. 3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
svarer til de afgifter, der er fastsat for 
andre sektorer under EU's 
emissionshandelsordning (ETS), nemlig 
20 euro.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015

Or. it

Begrundelse

Le indennità proposte per le emissioni in eccesso sono ingiustificatamente sproporzionate 
rispetto a quelle previste dal 2012 (100 € a tonnellata) nel Sistema Europeo di Scambio delle 
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quote di emissioni (noto come ETS): 95 € per g/km sono infatti equivalenti a 475 € per 
tonnellata di CO2.Per essere in linea con l’ammontare delle indennità per i settori che 
rientrano nel sistema ETS, occorre fissare l’indennità nel settore auto ad un livello 
equivalente, ovvero 20 € per g/km di CO2 (pari a 100 € a tonnellata).

Amendment 175
Pilar Ayuso

Proposal for a regulation
Article 7 - paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones 
deberá de ser similar a las penalizaciones 
pagadas por otros sectores, según lo 
establecido, en el marco del sistema de 
comercio de  derechos de emisión en la 
UE.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. es

Justification

Las penalizaciones o pagos compensatorios propuestos son absolutamente 
desproporcionados y de ninguna manera comparables con otros sectores. Las actuales 
penalizaciones serían equivalentes a 475 €/t para el año 2015, que si lo comparamos con 
otros sectores dentro del Sistema Europeo de Comercio de los Derechos de Emisión sería de 
20 a 40 €/t, con penalizaciones adicionales de 100€/t (en caso de incumplimiento) y la 
promoción de vehículos de transporte eficientes desde un punto de vista energético de 20€/t.



AM\728751DA.doc 127/196 PE407.904v01-00

DA

Ændringsforslag 176
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
fastsættes til:

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen bør 
svare til afgifter i industrisektorer under 
den europæiske emissionshandelsordning 
(ETS) i medlemsstaterne.

a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012
b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013
c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og
d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. pl

Begrundelse

The excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the 
premiums payable from 2012 (EUR 100/tonne) under the EU Emission Trading Scheme 
(ETS). EUR 95 per gram per kilometre is in fact equivalent to EUR 475 per tonne of CO2. The 
premium for the motor vehicle sector should be brought into line with the premiums for the 
sectors coming under the ETS.

Ændringsforslag 177
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 3. Afgiften for emissionsoverskridelsen 
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fastsættes til: fastsættes til:
a) 20 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

a) den børsnoterede CO2-pris, dog højest 
10 EUR, i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2012

b) 35 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

b) den børsnoterede CO2-pris, dog højest 
20 EUR, i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2013

c) 60 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og

b) den børsnoterede CO2-pris, dog højest 
30 EUR, i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2014 og

d) 95 EUR i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

d) den børsnoterede CO2-pris, dog højest 
40 EUR, i forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2015 og efterfølgende kalenderår.

Or. de

Begrundelse

Die Abgaben sollten sich an vergleichbaren Zertifikatspreisen nach dem EU-
Emissionshandelssystem orientieren, da andernfalls eine Diskriminierung der 
Automobilhersteller vorläge. Um der wirtschaftlichen Realität Rechnung zu tragen sollten die 
Abgaben außerdem auf dem an der Börse gehandelten Preis beruhen.

Ændringsforslag 178
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med 
emissionsoverskridelser i kalenderåret 
2020 og efterfølgende kalenderår foreslår 
Kommissionen en afgift for 
emissionsoverskridelsen, som mindst er 
10% højere end de anslåede marginale 
omkostninger, der er forbundet med at nå 
de gennemsnitlige CO2-emissioner som 



AM\728751DA.doc 129/196 PE407.904v01-00

DA

omhandlet i artikel 1 og bilag I.

Or. en

Begrundelse

It is important to inform the industry that new penalties will be applied from 2020 in order to 
ensure that the target set for that year is achieved.

Ændringsforslag 179
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
omfordeles til fabrikanter eller forvalteren 
af poolen, hvis det drejer sig om en pool, 
med gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner, der ligger under målet, i 
forhold til de samlede anslåede 
besparelser.

Or. en

Begrundelse

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.
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Ændringsforslag 180
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget, og 
benyttes til at støtte bæredygtige 
transportløsninger, herunder offentlig 
trafik og cykelinfrastruktur.

Or. en

Begrundelse

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development 
of sustainable transport methods.

Ændringsforslag 181
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
benyttes til at etablere en særlig fond for 
forskning og udvikling inden for 
køretøjers brændstoføkonomi, herunder 
tog med alternativ energiforsyning.

Or. en

Begrundelse

So as to promote innovation and contribute to achieving EU environmental objectives, the 
funds collected from the present regulation should reinvested in R & D in the area of CO2 
mitigation from the road transport sector.
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Ændringsforslag 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik og Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
overføres til en særlig fond, hvis indtægter 
skal gå til nedbringelse af CO2-
emissioner fra vejtransportsektoren og til 
forskning i ny energieffektiv teknologi.

Or. de

Begrundelse

Um technologische Innovation zu fördern, sollten mögliche Abgaben in einen spezifischen 
Fonds fließen, um Forschung und Entwicklung energieeffizienter Technologien und 
Maßnahmen zur Vermeidung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr  zu unterstützen.

Ændringsforslag 183
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Bonussystem

1. Opfyldes målværdien i 2012 af mere 
end en fjerdedel, i 2013 af mere end 
halvdelen og i 2014 af mere end tre 
fjerdedele af den samlede bilpark, får 
fabrikanten tildelt bonuspoint.
2. Bonuspoint beregnes ligesom afgifterne 
for emissionsoverskridelser i henhold til 
artikel 7, dog således at et bonuspoint 
svarer til en euro.
3. Bonuspoint, der er erhvervet fra og med 
2012, modregnes i eventuelle senere 
pålagte bøder i henhold til artikel 7.
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4. Kommissionen fastsætter metoder til 
registrering og modregning af 
bonuspoint.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund der Entwicklungszeiten für neue Modelle und Technologien von mindestens 5 bis 7 
Jahren ist eine stufenweise Einführung des Zielwerts sinnvoll. Hersteller, deren Anteil an der 
Gesamtflotte, der unterhalb des Zielwerts liegt, größer als gefordert ist, sollten positiven 
Anreiz und Belohnung für die erfolgreich ergriffenen CO2-reduzierenden Maßnahmen 
Bonuspunkte gutgeschrieben bekommen, die mit eventuell später anfallenden Strafzahlungen 
verrechnet werden können.

Ændringsforslag 184
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentliggørelse af fabrikanternes 
præstationer

Offentliggørelse af fabrikanternes 
præstationer: ("Naming and Shaming")

1. Senest den 31. oktober 2011 og hvert 
efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2010 og hvert 
efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

a) fabrikantens specifikke emissionsmål 
for det foregående kalenderår

b) fabrikantens gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner i det foregående 
kalenderår og

b) fabrikantens gennemsnitlige specifikke 
CO2-emissioner i det foregående 
kalenderår

b) de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner for alle nye personbiler i 
Fællesskabet i det foregående kalenderår.

c) forskellen mellem fabrikantens 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner i det foregående kalenderår og 
dennes specifikke emissionsmål i samme 
år og og
d) de gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner for alle nye personbiler i 
Fællesskabet i det foregående kalenderår.
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2. Fra den 31. oktober 2013 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

2. Fra den 31. oktober 2016 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

Or. en

Begrundelse

From 2010 already, consumers should be able to access lists recording the performances of 
each car manufacturers, so as to help them make inform choices and to put pressure on car 
manufacturers to step up their efforts.

Ændringsforslag 185
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2011 og hvert 
efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

1. Senest den 31. oktober 2013 og hvert 
efterfølgende år offentliggør 
Kommissionen en liste, hvor følgende 
angives for hver fabrikant:

Or. en

Begrundelse

Publication should go in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the publication should not 
start before 2013.
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Ændringsforslag 186
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. oktober 2013 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4 for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

2. I den liste, som offentliggøres i henhold 
til stk. 1, anføres det også, hvorvidt 
fabrikanten har levet op til kravene i artikel 
4 for så vidt angår det foregående 
kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Duplication of Article 8, paragraph 1; clarity reasons.

Ændringsforslag 187
Kurt Joachim Lauk

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. oktober 2013 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4, for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

2. Fra den 31. oktober 2016 anføres det 
også i den liste, som offentliggøres i 
henhold til stk. 1, hvorvidt fabrikanten har 
levet op til kravene i artikel 4, for så vidt 
angår det foregående kalenderår.

Or. de

Begrundelse

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität. Entsprechend dieser 
nötigen Verschiebung des Einführungsdatums muss auch die Veröffentlichung der Daten 
angepasst werden.
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Ændringsforslag 188
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Særlig undtagelsesbestemmelse for 

uafhængige fabrikanter med lav 
produktionsvolumen

1. En ansøgning om en 
undtagelsesbestemmelse fra det specifikke 
emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som:
a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i 
Fællesskabet, for hvert kalenderår og og
b) ikke hører sammen med en anden 
fabrikant.
2. Der kan ansøges om en 
undtagelsesbestemmelse, jf. stk. 1, i en 
periode på højst fem kalenderår. En 
ansøgning, der forelægges 
Kommissionen, skal indeholde:
a) fabrikantens navn og navnet på en 
kontaktperson
b) dokumentation for, at fabrikanten kan 
komme i betragtning til en 
undtagelsesbestemmelse, jf. stk. 1
c) nærmere oplysninger om de 
personbiler, som fabrikanten fremstiller, 
herunder disse personbilers masse og 
specifikke CO2–emissioner, og
d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
teknologiske potentiale til at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner.
3. Finder Kommissionen det godtgjort, at 
fabrikanten er berettiget til en 
undtagelsesbestemmelse efter stk. 1, og at 
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fabrikantens forslag til specifikt 
emissionsmål er i overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
teknologiske potentiale til at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner, indrømmer 
Kommissionen fabrikanten en 
undtagelsesbestemmelse.
Undtagelsesbestemmelsen gælder fra den 
1. januar i det år, der følger ansøgningen.
4. En fabrikant, der har opnået en 
undtagelsesbestemmelse i 
overensstemmelse med denne artikel, 
underretter øjeblikkeligt Kommissionen 
om ændringer, som påvirker eller kunne 
påvirke fabrikantens berettigelse til en 
undtagelsesbestemmelse.
5. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
underretning, jf. stk. 4, eller på anden 
måde finder det godtgjort, at en fabrikant 
ikke længere er berettiget til 
undtagelsesbestemmelsen, tilbagekalder 
Kommissionen undtagelsesbestemmelsen 
med virkning fra den 1. januar i det 
følgende kalenderår, og den underretter 
fabrikanten herom.
6. Hvis fabrikanten efter Kommissionens 
opfattelse ikke efterlever sit program til 
nedbringelse af de specifikke CO2–
emissioner, jf. dennes ansøgning, kan 
Kommissionen tilbagekalde 
undtagelsesbestemmelsen.
7. Kommissionen kan vedtage nærmere 
bestemmelser om gennemførelsen af stk. 1 
til 6, herunder fortolkningen af 
kriterierne for indrømmelse af en 
undtagelsesbestemmelse, indholdet af 
ansøgninger og om indholdet og 
vurderingen af programmer til 
nedbringelse af de specifikke CO2–
emissioner.
Fastsættelsen af disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i forordningen 
ved at supplere denne, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 



AM\728751DA.doc 137/196 PE407.904v01-00

DA

12, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

There is no justification for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of 
company that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new 
cars registered would drop out of the scope of the legislation.

Ændringsforslag 189
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Særlig undtagelsesbestemmelse for 

uafhængige fabrikanter med lav 
produktionsvolumen

1. En ansøgning om en 
undtagelsesbestemmelse fra det specifikke 
emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som:
a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i 
Fællesskabet, for hvert kalenderår og og
b) ikke hører sammen med en anden 
fabrikant.
2. Der kan ansøges om en 
undtagelsesbestemmelse, jf. stk. 1, i en 
periode på højst fem kalenderår. En 
ansøgning, der forelægges 
Kommissionen, skal indeholde:
a) fabrikantens navn og navnet på en 
kontaktperson
b) dokumentation for, at fabrikanten kan 
komme i betragtning til en 
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undtagelsesbestemmelse, jf. stk. 1
c) nærmere oplysninger om de 
personbiler, som fabrikanten fremstiller, 
herunder disse personbilers masse og 
specifikke CO2–emissioner, og
d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
teknologiske potentiale til at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner.
3. Finder Kommissionen det godtgjort, at 
fabrikanten er berettiget til en 
undtagelsesbestemmelse efter stk. 1, og at 
fabrikantens forslag til specifikt 
emissionsmål er i overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
teknologiske potentiale til at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner, indrømmer 
Kommissionen fabrikanten en 
undtagelsesbestemmelse.
Undtagelsesbestemmelsen gælder fra den 
1. januar i det år, der følger ansøgningen.
4. En fabrikant, der har opnået en 
undtagelsesbestemmelse i 
overensstemmelse med denne artikel, 
underretter øjeblikkeligt Kommissionen 
om ændringer, som påvirker eller kunne 
påvirke fabrikantens berettigelse til en 
undtagelsesbestemmelse.
5. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
underretning, jf. stk. 4, eller på anden 
måde finder det godtgjort, at en fabrikant 
ikke længere er berettiget til 
undtagelsesbestemmelsen, tilbagekalder 
Kommissionen undtagelsesbestemmelsen 
med virkning fra den 1. januar i det 
følgende kalenderår, og den underretter 
fabrikanten herom.
6. Hvis fabrikanten efter Kommissionens 
opfattelse ikke efterlever sit program til 
nedbringelse af de specifikke CO2–
emissioner, jf. dennes ansøgning, kan 
Kommissionen tilbagekalde 
undtagelsesbestemmelsen.
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7. Kommissionen kan vedtage nærmere 
bestemmelser om gennemførelsen af stk. 1 
til 6, herunder fortolkningen af 
kriterierne for indrømmelse af en 
undtagelsesbestemmelse, indholdet af 
ansøgninger og om indholdet og 
vurderingen af programmer til 
nedbringelse af de specifikke CO2–
emissioner.
Fastsættelsen af disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i forordningen 
ved at supplere denne, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.

Ændringsforslag 190
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ansøgning om en 
undtagelsesbestemmelse fra det specifikke 
emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som:

1. En ansøgning om en 
undtagelsesbestemmelse fra det specifikke 
emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som:

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, 
for hvert kalenderår og

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, 
for hvert kalenderår og

b) ikke hører sammen med en anden 
fabrikant.

b) ikke hører sammen med en anden 
bilfabrikant eller
har sammenhørende virksomheder, og 
disse virksomheder i alt er ansvarlige for  
færre end 10 000 nye personbiler, der 
registreres i Fællesskabet, for hvert 



PE407.904v01-00 140/196 AM\728751DA.doc

DA

kalenderår.

Or. en

Begrundelse

This amendment clarifies and simplifies the scope of the derogation while remaining strictly 
below the 10,000 threshold. There may be cases where two connected manufacturers register
fewer than 10,000 new passenger cars. They should be considered as unconnected.

Ændringsforslag 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlig undtagelsesbestemmelse for 
uafhængige fabrikanter med lav 
produktionsvolumen

Særlig undtagelsesbestemmelse for 
specialicerede uafhængige fabrikanter med 
lav produktionsvolumen

1. En ansøgning om en 
undtagelsesbestemmelse fra det specifikke 
emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som:

1. En ansøgning om en 
undtagelsesbestemmelse fra det specifikke 
emissionsmål, der beregnes i 
overensstemmelse med bilag I, kan 
indgives af en fabrikant, som:

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i Fælles¬skabet, 
for hvert kalenderår og

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i Fælles¬skabet, 
for hvert kalenderår og

b) ikke hører sammen med en anden 
fabrikant.

b) de personbiler, som fabrikanten er 
ansvarlig for, tilhører en kategori, hvis 
særlige karakteristika ikke gør det muligt 
at nå det fastsatte mål.

Or. it

Begrundelse

La deroga è necessaria per tutti i costruttori specializzati (0,2% del tot, meno di 30.000 auto, 
a bassa percorrenza, marginali emissioni di CO2 totali), impossibilitati a perseguire 
riduzioni di almeno il 60% in base all’ All I.  Per evitare ingiustificabili distorsioni di 
concorrenza la deroga va accordata a tutti i costruttori (“collegati” o meno ad altro 
costruttore) che competono su identici segmenti. Quelli “collegati” graverebbero altrimenti 
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pesantemente sul responsabile del raggruppamento.

Ændringsforslag 192
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, 
for hvert kalenderår og

a) er ansvarlig for færre end 1 000 nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, 
for hvert kalenderår og

Or. en

Begrundelse

The derogation clause should be limited to a minimum for environmental reasons and in 
order to avoid unequal treatment between manufacturers of different sizes. Moreover, the 
threshould should be lowered from 10 000 to 1000 new passenger cars to take into 
consideration Annex XII, Part 2, Point 1 of the Directive 2007/46/CE.

Ændringsforslag 193
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra  a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye 
personbiler, der registreres i Fællesskabet, 
for hvert kalenderår og

a) er ansvarlig for færre end 0,1 % af de
nye personbiler, der registreres i 
Fællesskabet, for hvert kalenderår og

Or. de

Begrundelse

Es sollten Regelungen geschaffen werden, die sich dynamisch an die Marktentwicklung 
anpassen.
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Ændringsforslag 194
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra  a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er ansvarlig for færre end 10 000 nye
personbiler, der registreres i Fællesskabet,
for hvert kalenderår og

a) er ansvarlig for færre end 0,1% af de 
nyregistrerede personbiler i Fællesskabet 
for hvert kalenderår og

Or. de

Ændringsforslag 195
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter ansøgning indrømmer 
Kommissionen fabrikanter af specifikke 
modeller, hvoraf nyregistreringerne ikke 
overstiger 1 % af de samlede 
nyregistreringer af nye personbiler i EU, 
alternative mål, der indebærer en 
reduktion på 25 % af den pågældende 
fabrikants gennemsnitlige specifikke 
emissioner sammenlignet med 2008 i 
stedet for de specifikke mål beregnet i 
henhold til bilag I.

Or. de

Begrundelse

Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die besondere Situation der Hersteller, die 
lediglich spezifische Modelle anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach 
Artikel 9 Absatz 1a und b zu fallen. Eine alternative Zielvorgabe verpflichtet die Hersteller 
mindestens gleich große Anstrengungen zu unternehmen wie Flottenhersteller, gibt ihnen 
aber gleichzeitig faire Bedingungen auf der Grundlage des Basisjahrs 2008.



AM\728751DA.doc 143/196 PE407.904v01-00

DA

Ændringsforslag 196
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
teknologiske potentiale til at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner.

d) et specifikt emissionsmål, der er i 
overensstemmelse med fabrikantens 
tekniske muligheder, økonomiske midler 
og optimale CO2-reduktionspotentiale i 
forhold til direkte konkurrenter.

Or. en

Begrundelse

This amendment defines the criteria from which to determine and assess the individual targets 
in order to provide greater legal certainty and predictability while encouraging emissions 
reductions.

Ændringsforslag 197
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finder Kommissionen det godtgjort, at 
fabrikanten er berettiget til en 
undtagelsesbestemmelse efter stk. 1, og at 
fabrikantens forslag til specifikt 
emissionsmål er i overensstemmelse med 
reduktionspotentialet, herunder det 
teknologiske potentiale til at nedbringe de 
specifikke CO2-emissioner, indrømmer 
Kommissionen fabrikanten en 
undtagelsesbestemmelse.
Undtagelsesbestemmelsen gælder fra den 
1. januar i det år, der følger ansøgningen.

3. Finder Kommissionen det godtgjort, at 
fabrikanten er berettiget til en 
undtagelsesbestemmelse efter stk. 1, og at 
fabrikantens forslag til specifikt 
emissionsmål er tilfredsstillende, 
indrømmer Kommissionen fabrikanten en 
undtagelsesbestemmelse. Kommissionen 
træffer afgørelse under hensyntagen til 
kriterierne i stk. 2, litra d).
Undtagelsesbestemmelsen gælder fra den 
1. januar i det år, der følger ansøgningen.

Or. en
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Begrundelse

This amendment is necessary for reasons of consistency with the amendment to Article 9, 
paragraph 2, point (d).

Ændringsforslag 198
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis fabrikanten efter Kommissionens 
opfattelse ikke efterlever sit program til 
nedbringelse af de specifikke CO2–
emissioner, jf. dennes ansøgning, kan 
Kommissionen tilbagekalde 
undtagelsesbestemmelsen.

6. Hvis fabrikanten efter Kommissionens 
opfattelse ikke efterlever sit program til 
nedbringelse af de specifikke CO2-
emissioner, jf. dennes ansøgning, kan 
Kommissionen pålægge fabrikanten en 
afgift for emissionsoverskridelse, jf. 
artikel 7.

Or. en

Begrundelse

If a manufacturer exceeds its emissions target set out in its application for a derogation, a 
revocation of the derogation would be a disproportionate measure. Instead, the same excess 
emissions premium system as it is foreseen for mass manufacturers should be applied to that 
manufacturer. This aligns the process for small manufacturers more closely to that for mass 
manufacturers.

Ændringsforslag 199
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. En ansøgning om en 
undtagelsesbestemmelse, herunder de 
ledsagende oplysninger samt en eventuel 
underretning, jf. stk. 4, en eventuel
tilbagekaldelse, jf. stk. 5 eller 6, eller 
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foranstaltninger som omhandlet i stk. 7, 
gøres tilgængelig for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 200
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. En fabrikant kan ansøge 
Kommissionen om alternative mål, der 
indebærer en reduktion på 25 % af 
dennes gennemsnitlige specifikke
emissioner sammenlignet med 2006 i 
stedet for de specifikke mål beregnet i 
henhold til bilag I, forudsat at fabrikanten
a) ikke har nogen sammenhørende 
virksomhed og står for en årlig 
registrering af nye personbileri EU, der 
ligger mellem den i stk. 1 fastsatte 
mængde og 1,5 % af det europæiske 
marked, eller
b) har sammenhørende virksomheder og 
sammen med disse virksomheder står for 
en årlig registrering af nye personbiler i 
EU, der ligger mellem den i stk. 1 fastsatte 
mængde og 1,5 % af det europæiske
marked.
Sammenhørende virksomheder kan 
ansøge Kommissionen om alternative mål, 
der indebærer en reduktion på 25 % af 
deres samlede gennemsnitlige specifikke 
emissioner sammenlignet med 2006 i 
stedet for de specifikke mål beregnet i 
henhold til bilag I, hvis den årlige 
registrering af nye personbiler i EU for 
alle sammenhørende virksomheder 
tilsammen ligger mellem den i stk. 1 
fastsatte mængde og 1,5 % af det 
europæiske marked.
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Or. de

Begrundelse

Mit der Vorgabe die Emissionen um 25% zu senken wird den Herstellern spezifischer Modelle 
eine stärkere Anstrengung abverlangt als den Flottenherstellern. Trotzdem bleiben sie 
lebensfähig. Die besondere Situation der Hersteller, die lediglich spezifische Modelle 
anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach Art. 9 Abs. 1 zu fallen, ist im 
bisherigen Kommissionsvorschlag nicht ausreichend geregelt. Pooling hilft diesen 
Herstellern nicht, da sie dann der Konkurrenz Einblick in die Planungen der kommenden 
Jahre gewähren müssten.

Ændringsforslag 201
Martin Callanan, Linda McAvan og Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. En fabrikant kan forelægge 
Kommissionen en ansøgning om at få 
tilladelse til at opfylde et alternativt mål 
svarende til en 25% nedbringelse af 
fabrikantens gennemsnitlige specifikke 
emissioner i 2006 i stedet for det 
specifikke emissionsmål efter bilag I, 
forudsat at:  
a) fabrikanten ikke har sammenhørende 
virksomheder og er ansvarlig for mellem 
10 000 og 300 000 nye personbiler, der 
registreres i Fællesskabet, for hvert 
kalenderår, eller
b) fabrikanten har sammenhørende 
virksomheder, og disse virksomheder i alt 
er ansvarlige for mellem 10 000 og 
300 000 nye personbiler, der registreres i 
Fællesskabet, for hvert kalenderår.
Sammenhørende virksomheder kan 
forelægge Kommissionen en ansøgning 
om at få tilladelse til at opfylde et 
alternativt mål svarende til en 25% 
nedbringelse af deres kombinerede 
gennemsnitlige specifikke emissioner i 
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2006 i stedet for det specifikke 
emissionsmål efter bilag I, forudsat at 
disse sammenhørende virksomheder 
sammen med eventuelle andre 
sammenhørende virksomheder er 
ansvarlige for mellem 10 000 og 300 000 
nye personbiler, der registeres i 
Fællesskabet, for hvert kalenderår.

Or. en

Begrundelse

The Commission's proposal gives niche manufacturers (who make a narrow range of cars) 
targets that are unachievable and much tougher than their direct competitors. Their 
competitors, who either sell a wider range of cars or are part of a group, are not required to 
make the same level of effort even though they sell cars with similar CO2 emissions. The 
amendment allows niche manufacturers to choose a 25% minimum target. This is a very 
significant reduction in CO2 emissions compared to the industry average of 19%, and 
therefore results in a negligible impact on the environmental outcome.

Ændringsforslag 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Miljøinnovationer

1. Det udvalg, der er nedsat ifølge denne 
forordnings artikel 12, tager stilling til 
ansøgninger om anerkendelse af 
miljøinnovationer, herunder den med en 
teknologi forbundne CO2-reduktion.
2. Fabrikanter som defineret i artikel 3 
eller underleverandører, der fremstiller en 
teknologi, kan indgive ansøgninger om 
anerkendelse af miljøinnovationer.
Sådanne ansøgninger skal indeholde 
oplysninger om den CO2-reduktion, der 
opnås med teknologien, og disse 
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oplysninger skal være bekræftet af en 
uafhængig myndighed. De tekniske 
tjenester, der er udpeget i henhold til 
artikel 41 i direktiv 2007/46/EF, kan 
optræde som den bekræftende 
uafhængige myndighed.
3. I forbindelse med overvågningen af 
denne forordning tildeles CO2-
tilgodehavender for miljøinnovationer, 
der indbygges som standardudstyr i en 
biltype eller en version af en biltype. En 
fabrikants totale tilgodehavende for 
miljøinnovationer kan ikke overstige 10 % 
af fabrikantens mål beregnet i henhold til 
bilag I.
4. Uafhængigt heraf skal arbejdet med 
revisionen af testcyklussen fortsættes 
sideløbende med, at der sker modregning 
for miljøinnovationer, således at disses 
CO2-reducerende potentiale på lang sigt 
afspejles i testcyklussen.
5. Ved revisionen af direktivet jf. artikel 1 
fremlægger Kommissionen i tilknytning 
til konsekvensanalysen en omfattende 
evaluering af de reduktioner af CO2-
emissionerne, der er opnået ved hjælp af 
miljøinnovationer, med henblik på at 
sikre, at samtlige CO2-reducerende 
foranstaltninger i efterfølgende år 
tilgodeses på passende vis i forbindelse 
med evalueringen af fabrikanternes 
målopfyldelse.
6. Det udvalg, der er nedsat ifølge denne 
forordnings artikel 12, kontrollerer, om 
ansøgningen vedrørende 
miljøinnovationer er fuldstændig, og 
træffer senest tre måneder efter 
modtagelsen af ansøgningsdokumenterne 
afgørelse om modregning af 
miljøinnovationerne. Til det formål 
fremlægger Kommissionen et forslag for 
udvalget.
Ansøgeren kan inden for en måned efter 
at være blevet underrettet om afgørelsen 
indgive en indsigelse mod denne til 
Kommissionen. Kommissionen 
fremlægger igen indsigelsen, udvalget 
behandler den inden for tre måneder og
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træffer en afgørelse.
Alle afgørelser om modregning af 
miljøinnovationer offentligøres af 
Kommissionen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. de

Begrundelse

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.

Ændringsforslag 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
1. Det udvalg, der er nedsat ifølge denne 
forordnings artikel 12, tager stilling til 
ansøgninger om anerkendelse af 
miljøinnovationer, herunder den med en 
teknologi forbundne CO2-reduktion.
2. Fabrikanter som defineret i artikel 3 
eller underleverandører, der fremstiller en 
teknologi, kan indgive ansøgninger om 
anerkendelse af miljøinnovationer.
Sådanne ansøgninger skal indeholde 
oplysninger om den CO2-reduktion, der 
opnås med teknologien, og disse 
oplysninger skal være bekræftet af en 
uafhængig myndighed. De tekniske 
tjenester, der er udpeget i henhold til 
artikel 41 i direktiv 2007/46/EF, kan 
optræde som den bekræftende 



PE407.904v01-00 150/196 AM\728751DA.doc

DA

uafhængige myndighed.
3. I forbindelse med overvågningen af 
denne forordning tildeles CO2-
tilgodehavender for miljøinnovationer, 
der indbygges som standardudstyr i en 
biltype eller en version af en biltype.
Tilgodehavender for miljøinnovationer 
kan i den forbindelse ikke overstige 50 % 
af den CO2-reduktion, der er konstateret 
henhold til stk. 1. Det udvalg, der er 
nedsat ifølge artikel 12, kan fastsætte en 
tidsgrænse for gyldigheden af CO2-
tilgodehavenderne for visse teknologier og 
kan modregne disse tilgodehavender 
degressivt over et bestemt tidsrum. I den 
forbindelse skal udvalget tage hensyn til 
teknologiernes udviklingstrin og til 
specifikke produktcyklusser i 
bilindustrien.
5. Uafhængigt heraf skal arbejdet med 
revisionen af testcyklussen fortsættes 
sideløbende med, at der sker modregning 
for miljøinnovationer, således at disses 
CO2-reducerende potentiale på lang sigt 
afspejles i testcyklussen.
6. Ved revisionen af direktivet jf. artikel 1 
fremlægger Kommissionen i tilknytning 
til konsekvensanalysen en omfattende 
evaluering af de reduktioner af CO2-
emissionerne, der er opnået ved hjælp af 
miljøinnovationer, med henblik på at 
sikre, at samtlige CO2-reducerende 
foranstaltninger i efterfølgende år 
tilgodeses på passende vis i forbindelse 
med evalueringen af fabrikanternes 
målopfyldelse.
7. Det udvalg, der er nedsat ifølge denne 
forordnings artikel 12, kontrollerer, om 
ansøgningen vedrørende 
miljøinnovationer er fuldstændig, og 
træffer senest tre måneder efter 
modtagelsen af ansøgningsdokumenterne 
afgørelse om anerkendelsen af 
miljøinnovationerne. Til det formål 
fremlægger Kommissionen et forslag for 
udvalget. Ansøgeren kan inden for en 
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måned efter at være blevet underrettet om 
afgørelsen indgive en indsigelse mod 
denne til Kommissionen. Kommissionen 
fremlægger igen indsigelsen, udvalget 
behandler den inden for tre måneder og 
træffer en afgørelse. Alle afgørelser om 
modregning af miljøinnovationer 
offentligøres af Kommissionen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. de

Begrundelse

Ziel: Anreize zur Effizienz-Verbesserung von Nebenaggregaten setzen, um Innovation 
anzuregen. Nur Technologien, die zweifellos zu CO2-Minderung führen, sollen als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Dies kann durch Zertifizierung über Testinstitute 
sichergestellt werden (bereits heute in der EU-Typprüfung der Fall). Für ein ambitioniertes 
Umwelt-Ergebnis sollen nur 50% der CO2-Minderung durch Ökoinnovationen, die als 
Standardausstattung eingebaut werden, als Gutschrift angerechnet werden und Gutschriften 
zeitlich begrenzt bzw. degressiv gewährt werden können.

Ændringsforslag 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
1. Miljøinnovationer er innovative 
bilteknologier, der påviseligt nedbringer 
CO2-emissionerne uafhængigt af 
kørselsadfærd, men som ikke eller kun i 
utilstrækkelig grad er afspejlet i CO2-
måling i henhold til forordning (EF) nr. 
715/2007.
2. Det udvalg, der er omhandlet i artikel 
12, stk. 1, i denne forordning tager stilling 
til ansøgninger om miljøinnovationer, 
herunder den faktiske CO2-reduktion i 
forbindelse med en given teknologi.
3. En ansøgning vedrørende en 
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miljøinnovation kan forelægges af 
fabrikanter eller leverandører af denne 
teknologi. Ansøgninger skal underbygges 
med tekniske data om den CO2-reduktion, 
der er forbundet med en given teknologi.  
Sådanne data skal attesteres af en 
tredjepart. Institutioner, som er gjort til 
genstand for underretning i henhold til 
artikel 41 i direktiv 2007/46/EF, kan 
optræde som attesterende tredjepart.
4. Miljøinnovationer behandles ved 
overvågningen af denne forordnings 
gennemførelse på grundlag af point, der 
tildeles for anvendelsen af disse 
innovationer som standardudstyr i 
bestemte køretøjstyper eller versioner 
heraf.   Det pointtal, der er forbundet med 
en given teknologi, er ikke højere end 
75% af den faktiske CO2-reduktion som 
fastslået i henhold til stk. 2. Det udvalg, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, kan 
desuden fastsætte en tidsgrænse for 
gyldigheden af point eller vedtage, at disse 
point anvendes degressivt over et givet 
tidsrum.

Or. en

Begrundelse

The final Regulation should offer incentives to increase the efficiency of auxiliaries / 
components even if their CO2 benefit is not reflected in the CO2 measurement according to 
Regulation 715/2007. Only technologies that lead to real-world CO2 reductions beyond any 
doubt should be considered as eco-innovations, their impact having to be certified by a 
competent technical service such as those used in EU type approval.

Ændringsforslag 205
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 31. december 2009 
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forelægger Kommissionen et forslag om 
at medtage lette erhvervskøretøjer som 
defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF 
under denne forordning og fastsætte det 
gennemsnitlige emissionsniveau til 175g 
CO2/km fra den 1. januar 2012 og ikke 
over 160 g CO2/km fra den 1. januar 
2015.

Or. en

Begrundelse

This Regulation also needs to include lighter trucks since the account for approximately 2% 
of the EU's total transport emissions. We do not want to repeat the same mistake as the US 
when they adopted the CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standards and the industry 
responded by turning more than half of all vehicles into lighter trucks (SUVs, pick-ups, vans).

Ændringsforslag 206
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2010 vurderer Kommissionen på 
grundlag af de data, der er rapporteret i 
medfør af beslutning nr. 1753/2000/EF, 
om der mellem 2006 og 2009 er sket en 
ændring i nye personbilers masse større 
end eller mindre end 0.

2. I 2010 vurderer Kommissionen, om der 
mellem 2006 og 2009 er sket en ændring i 
nye personbilers fodaftryk større end 0.

Er der sket en ændring i nye personbilers 
masse, ændres tallet for den autonome 
masseforøgelse i bilag I til gennemsnittet 
af de årlige ændringer i massen mellem 
kalenderåret 2006 til 2009.

Er der sket en ændring i nye personbilers 
fodaftryk, ændres tallet for den autonome 
fodaftryksforøgelse i bilag I til 
gennemsnittet af de årlige ændringer i 
fodaftrykket mellem kalenderåret 2006 til 
2009.

Or. en

Begrundelse

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
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who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.

Ændringsforslag 207
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2010 vurderer Kommissionen på 
grundlag af de data, der er rapporteret i 
medfør af beslutning nr. 1753/2000/EF, om 
der mellem 2006 og 2009 er sket en 
ændring i nye personbilers masse større 
end eller mindre end 0.

2. I 2016 vurderer Kommissionen på 
grundlag af de data, der er rapporteret i 
medfør af beslutning nr. 1753/2000/EF, om 
der mellem 2006 og 2015 er sket en 
ændring i nye personbilers masse større 
end eller mindre end 0.

Er der sket en ændring i nye personbilers 
masse, ændres tallet for den autonome 
masseforøgelse i bilag I til gennemsnittet 
af de årlige ændringer i massen mellem 
kalenderåret 2006 til 2009.

Er der sket en ændring i nye personbilers 
masse, ændres tallet for den autonome 
masseforøgelse i bilag I til gennemsnittet 
af de årlige ændringer i massen mellem 
kalenderåret 2006 til 2015.

Or. en

Begrundelse

The linear curve that gives the targets for 2012 is based on the total cars average weight.
Should the average weight change, the manufacturers would have less than two years to 
comply with the new targets which is not enough time as most models then are in the 
development or production phase.

Ændringsforslag 208
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2010 vurderer Kommissionen på 
grundlag af de data, der er rapporteret i 
medfør af beslutning nr. 1753/2000/EF, 
om der mellem 2006 og 2009 er sket en 

2. I 2010 vurderer Kommissionen, om der 
mellem 2006 og 2009 er sket en ændring i 
nye personbilers fodaftryk større end 0.
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ændring i nye personbilers masse større 
end eller mindre end 0.

Er der sket en ændring i nye personbilers 
masse, ændres tallet for den autonome 
masseforøgelse i bilag I til gennemsnittet 
af de årlige ændringer i massen mellem 
kalenderåret 2006 til 2009.

Er der sket en ændring i nye personbilers 
fodaftryk, ændres tallet for den autonome 
fodaftryksforøgelse i bilag I til 
gennemsnittet af de årlige ændringer i 
fodaftrykket mellem kalenderåret 2006 til 
2009.

Or. en

Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours 
heavier options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to 
weight reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in 
weight in the car-fleet, which is positive from safety point of view It will also give greater 
regulatory certainty as changes over time are expected to be less marked than with mass.

Ændringsforslag 209
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vil gennemgå den 
teknologiske udvikling med henblik på i 
givet fald at ændre bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer.

udgår

Or. en

Begrundelse

In Regulation 715/2007 and the implementing act (to be adopted) the Commission has 
already laid down all of the relevant issues it will review and which the Commission may 
introduce with regard to Euro 5 and Euro 6. This Article is therefore redundant.
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Ændringsforslag 210
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vil gennemgå den 
teknologiske udvikling med henblik på i 
givet fald at ændre bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer.

3. Kommissionen vil gennemgå den 
teknologiske udvikling med henblik på i 
givet fald at ændre bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer.
Kommissionen gennemgår navnlig 
procedurerne til måling af CO2-
emissioner og mulighederne for at 
inkorporere CO2-emissionstesten i 
overensstemmelsen efter ibrugtagning 
uden at hindre en hurtig indførelse af nye 
og mindre afprøvede teknologier (f.eks. 
batterier, brændselsceller) for at 
nedbringe CO2-emissionerne.

Or. en

Begrundelse

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.
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Ændringsforslag 211
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig forelægger Kommissionen senest 
i 2010 om nødvendigt forslag for at sikre, 
at procedurerne til måling af CO2-
emissioner i forordning (EF) nr. 715/2007 
og dens gennemførelsesforanstaltninger 
tilpasses i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 3, i nævnte forordning for bedre at 
afspejle de faktiske trafikforhold og for at 
inkorporere alle relevante 
miljøinnovationer i disse procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 212
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 31. december 2015 
forelægger Kommissionen et forslag til 
forordning om fastlæggelse af det 
gennemsnitlige emissionsniveau for 
bilparken af nye biler, som under alle 
omstændigheder højst må ligge på 100 g 
CO2/km og skal nås senest den 1. januar 
2020.
Forud for forelæggelsen af dette forslag 
foretages der en samlet evaluering af 
indvirkningen på automobilindustrien og 
på dennes underleverandører. Forslaget 
ledsages af en præcis cost-benefit-analyse 
og tager hensyn til udviklingen af 
teknologiske innovationer til nedbringelse 
af CO2-emissionerne.
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Or. en

Begrundelse

The Commission will set the average emissions level when reviewing this Regulation. That 
level, which may not in any case exceed 100 g/km, will be established in the light of the 
development of technological innovations.

Ændringsforslag 213
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 31. december 2012 
forelægger Kommissionen et forslag til 
forordning om revision i nedadgående 
retning af det gennemsnitlige 
emissionsniveau for bilparken af nye 
biler, der er specificeret i bilag I, punkt 3, 
og skal nås senest den 1. januar 2020, 
under hensyntagen til de teknologiske 
muligheder og udviklingstendenserne 
hvad angår internationale aftaler om 
tiden efter 2012.

Or. en

Begrundelse

The second reduction target should be revised downward should it seem technologically 
feasible and necessary in the context of the international post-2012 agreements.
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Ændringsforslag 214
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 31. december 2014 
forelægger Kommissionen et forslag til 
forordning om fastlæggelse af det 
gennemsnitlige emissionsniveau for 
bilparken af nye biler, som under alle 
omstændigheder højst må ligge på 80g 
CO2/km og skal nås senest den 1. januar 
2020.

Or. en

Begrundelse

This proposed medium term (2020) target is more ambitious than that agreed by Parliament 
on October 2007. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge 
increase in oil prices.

Ændringsforslag 215
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen gennemgår den 
teknologiske udvikling med henblik på 
efter behov at indføre CO2-ækvivalente 
tærskler for andre energiformer, der
anvendes til personbiler. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 12, stk. 3.
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Or. en

Ændringsforslag 216
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a og 3 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 31. december 2012 sikrer 
Kommissionen endvidere, at revisionen af 
den nye europæiske kørecyklus er blevet 
færdigbehandlet, at denne cyklus i højere 
grad afspejler de faktiske trafikforhold, og 
at miljøinnovationer bliver indplaceret 
under den relevante prøvningscyklus.
3b. I 2010 vurderer Kommissionen, om 
der mellem 2006 og 2009 er sket en 
ændring i nye personbilers fodaftryk 
større end 0.
Er der sket en ændring i nye personbilers 
fodaftryk, ændres tallet for den autonome 
fodaftryksforøgelse i bilag I til 
gennemsnittet af de årlige ændringer i 
fodaftrykket mellem kalenderåret 2006 til 
2009.

Or. en

Begrundelse

The test-cycle is the core element in the regulation. It should be developed to reflect real 
conditions and to include possible emission reductions from so called eco-innovations. The 
mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives preference 
to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. The 
footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.
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Ændringsforslag 217
Guido Sacconi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen sikrer senest i 2015, at 
biler i alle vægtklasser er omfattet af 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Some passenger cars have a reference mass exceeding the 2 840 kg maximum mass specified 
in Article 2(2) of the EURO 5/6 Regulation. An example for such a car is the Hummer H2 
with a kerb weight of 2 902 kg. Under the current proposal, these cars are exempt from the 
legislation. This loophole must be closed to avoid that an increase in very heavy SUVs puts 
the achievement of the EU fleet average target at risk.

Ændringsforslag 218
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når Kommissionen forelægger forslag 
til nye retsakter, der vedrører lette 
erhvervskøretøjer og de tilhørende 
brændstoffer på en måde, som direkte 
eller indirekte fører til øgede CO2-
emissioner, skal Kommissionen klart gøre  
opmærksom på denne kendsgerning i sine 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
og angive eventuelle negative 
konsekvenser for fabrikanternes 
efterlevelse af det specifikke CO2-
emissionsmål, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Ændringsforslag 219
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest i 2012 reviderer Kommissionen 
den prøvningscyklus, der i øjeblikket 
anvendes til at måle brændstofforbrug og 
CO2-emissioner, således at denne cyklus 
på en mere fyldestgørende måde afspejler 
de CO2-emissioner, der opstår ved faktisk 
vejkørsel.  De nødvendige 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 12, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

The currently used test cycle does not adequately reflect real world CO2 emissions.
According to some estimates test cycle emissions are today, on average, 19% lower than real 
life emissions. For individual models, they are up to 45% lower. Europe’s test cycle must 
therefore be revised to measure more accurately real world emissions of CO2, as well as the 
impact of all technical measures to lower CO2 emissions, including the so-called ‘eco-
innovations’. Such a revision is also needed to give consumers better information about their 
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fuel consumption and related costs.

Ændringsforslag 220
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 31. december 2012 
forelægger Kommissionen et forslag til 
forordning, der er baseret på et 
nytteparameter, som ikke er relateret til 
vægt eller andre egenskaber, der direkte 
øger brændstofforbruget. De 
differentierede mål bør medvirke til at 
nedbringe emissionerne fra alle 
bilkategorier.

Or. en

Begrundelse

Die Orientierung der Grenzwerte am Gewicht ist zwar für die Phase ab 2012 möglicherweise 
unabweisbar, da für andere Parameter keine ausreichenden Daten vorliegen. Langfristig 
sollten jedoch andere Parameter einbezogen werden, um die Gewichtsreduktion zu 
unterstützen. Viele Unternehmen haben Gewichtsreduktionen in den vergangenen Jahren als 
Teil ihrer Strategie, zu verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu kommen, 
integriert. Hier sollte die Verordnung so weit wie möglich weitere Anreize mit sich bringen.

Ændringsforslag 221
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 10 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I rapporten undersøger Kommissionen 
ligeledes, hvad der udgør den bedste 
mulighed for at erstatte parameteren vægt 
med andre parametre som volumen, antal 
siddepladser, fodaftryk eller en 
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kombination, og fremsætter i givet fald 
forslag om en ændring til den del af 
denne forordning, der regulerer 
grænseværdierne fra og med 2020.
Kommissionen betræber sig i den 
forbindelse på ikke at ændre 
byrdefordelingen mellem de forskellige 
fabrikanter.

Or. de

Begrundelse

Die Orientierung der Grenzwerte am Gewicht ist zwar für die Phase ab 2012 möglicherweise 
unabweisbar, da für andere Parameter keine ausreichenden Daten vorliegen. Langfristig 
sollten jedoch andere Parameter einbezogen werden, um die Gewichtsreduktion zu 
unterstützen. Viele Unternehmen haben Gewichtsreduktionen in den vergangenen Jahren als 
Teil ihrer Strategie, zu verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu kommen, 
integriert. Hier sollte die Verordnung so weit wie möglich weitere Anreize mit sich bringen.

Ændringsforslag 222
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når Kommissionen forelægger forslag 
til nye retsakter, der vedrører lette 
erhvervskøretøjer og de tilhørende 
brændstoffer på en måde, som direkte 
eller indirekte fører til øgede CO2-
emissioner, skal Kommissionen klart gøre 
opmærksom på denne kendsgerning i sine 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
og angive eventuelle negative 
konsekvenser for fabrikanternes 
efterlevelse af det specifikke CO2-
emissionsmål, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Ændringsforslag 223
Guido Sacconi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I 2017 vurderer Kommissionen den 
gennemsnitlige masse af nye køretøjer, 
der er registeret i Fællesskabet over den 
foregående femårige periode (2012-2016).  
Kommissionen ændrer tallet for M0  i 
bilag I i overensstemmelse hermed. Der 
foretages efterfølgende en sådan ændring 
hvert femte år.
En sådan ændring, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Changes in mass will continue to occur after the starting date of the legislation. But the AMI 
introduced by the European Commission only reflects changes over 2006-2009. A correction 
on average mass is needed in regular intervals to ensure that the EU fleet average target is 
met.
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Ændringsforslag 224
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når Kommissionen forelægger forslag 
til nye retsakter, der vedrører lette 
erhvervskøretøjer og de tilhørende 
brændstoffer på en måde, som direkte 
eller indirekte fører til øgede CO2-
emissioner, skal Kommissionen klart gøre 
opmærksom på denne kendsgerning i sine 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
og angive eventuelle negative 
konsekvenser for fabrikanternes 
efterlevelse af det specifikke CO2-
emissionsmål, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regualtions adversely affect the CO2 reduction target. The automotive 
industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 emissions.

Ændringsforslag 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Forbrugerinformation

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, 
at det angives på mærkning, opslag eller i 
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salgsfremmende materiale af den art, der 
er omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 
personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke 
emissionsmål i henhold til bilag I.

Or. de

Begrundelse

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Ændringsforslag 226
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Forbrugerinformation

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, 
at det angives på mærkning, opslag eller i 
salgsfremmende materiale af den art, der 
er omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 
personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke 
emissionsmål i henhold til bilag I.

Or. en
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Begrundelse

Consumer information is already covered in the Labelling Directive 1999/94/EC which is 
currently being revised. Any modifications should be made to this Directive to avoid 
duplication of legislation.

Ændringsforslag 227
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, at 
det angives på mærkning, opslag eller i 
salgsfremmende materiale af den art, der er 
omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 
personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke emissionsmål 
i henhold til bilag I.

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, at 
det angives på mærkning, opslag eller i 
salgsfremmende materiale af den art, der er 
omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 
personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke emissionsmål 
i henhold til bilag I. En væsentlig del af 
det samlede areal i reklamer og 
salgsfremmende materiale afsættes til 
synlig, nøjagtig og letforståelig 
information om det enkelte køretøjs CO2-
præstationsniveau.
Kommissionen vedtager mærkning, som 
viser køretøjers absolutte CO2-
præstationsniveau, og som er 
standardiseret og revideres regelmæssigt, 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 12, stk. 3 senest [6 måneder efter 
vedtagelsen af denne forordning].
Der placeres en mærkat med 
Fællesskabets CO2-
præstationsniveaumærke i bagvinduet på 
alle nye køretøjer, der sælges i
Fællesskabet fra 2012.

Or. en
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Ændringsforslag 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, 
at det angives på mærkning, opslag eller i
salgsfremmende materiale af den art, der er 
omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 
personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke emissionsmål 
i henhold til bilag I.

11. Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, 
at mærkning, opslag eller salgsfremmende 
materiale af den art, der er omhandlet i 
artikel 3, 5 og 6 i direktiv 1999/94/EF, 
angiver den tilbudte personbils specifikke 
CO2-emissioner og dennes specifikke 
emissionsmål i henhold til bilag I.

Or. en

Begrundelse

It is easier for the consumer to understand the emissions performance by knowing the 
emission target of the specific type of car offered for sale and to what extend the car 
manufacturer managed to meet this objective.

Ændringsforslag 229
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, at 
det angives på mærkning, opslag eller i 
salgsfremmende materiale af den art, der er 
omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 
personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke emissionsmål 
i henhold til bilag I.

Fra 1. januar 2010 sikrer fabrikanterne, at 
det angives på mærkning, opslag eller i 
salgsfremmende materiale af den art, der er 
omhandlet i artikel 3, 5 og 6 i direktiv 
1999/94/EF, i hvilket omfang den tilbudte 
personbils specifikke CO2-emissioner 
afviger fra dennes specifikke emissionsmål 
i henhold til bilag I. Mindst 20 % af den 
plads, der anvendes til promovering af nye 
biler i form af salgsfremmende materiale 
af den art, der er omhandlet i artikel 6, 
afsættes til i et af Kommissionen godkendt 
format at oplyse forbrugerne om det 



PE407.904v01-00 170/196 AM\728751DA.doc

DA

enkelte køretøjs brændstoføkonomi og 
CO2-emissioner;

Or. en

Begrundelse

Amendment reaffirms the position adopted by Parliament in October 2007.  It is essential that 
consumers should be given clear information, boldly presented, about the fuel economy and 
CO2 emissions of vehicles they may choose to purchase.

Ændringsforslag 230
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Køretøjsmonteret førerinformation

Fra 1. januar 2012 skal fabrikanter, der 
ansøger om typegodkendelse af køretøjer i 
klasse M1, som fastlagt i direktiv 
2007/46/EF i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 715/2007, udstyre 
hvert køretøj med en 
brændstofforbrugsmåler.

Or. en

Begrundelse

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and 
the emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close 
this discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This 
can encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in 
real life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, 
reduction of NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and 
powertrain.



AM\728751DA.doc 171/196 PE407.904v01-00

DA

Ændringsforslag 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Gennemførelsesforanstaltninger

De foranstaltninger, der er nødvendige 
for gennemførelse af artikel 3, stk. 1, litra 
fa), til ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 12, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

The approval of eco-innovations at EU-level via comitology assures a harmonised approach.
Comitology is an established procedure under Community Law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend exisiting legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Ændringsforslag 232
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Gennemførelsesforanstaltninger

De foranstaltninger, der er nødvendige 
for gennemførelse af artikel 3, stk. 1, litra 
fa), til ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 12, stk. 3.
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Or. en

Begrundelse

The approval of Eco-innovations at EU-level via Comitology assures a harmonised approach.
Comitology is an established procedure under Community law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Ændringsforslag 233
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Gennemførelsesforanstaltninger

De foranstaltninger, der er nødvendige 
ved anvendelsen af artikel 3, stk. 1, litra 
fa), og som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i forordningen, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 12, stk. 3, dvs. 
komitologiproceduren.

Or. fr

Begrundelse

L’approbation des écotechnologies au travers de la comitologie assure une approche 
harmonisée. En effet, la comitologie est une procédure existante des lois communautaires.
Elle est régulièrement utilisée pour aboutir à des décisions communes de modifications des 
réglementations existantes ou pour introduire de nouvelles législations dans le cadre de 
compétence de la Commission  dans la construction des véhicules à moteur. Cet amendement 
clarifie l’utilisation de la procédure de comitologie.
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Ændringsforslag 234
Chris Davies

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 125
+ a × (F – F0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 % Autonom fodaftryksforøgelse (AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Begrundelse

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Ændringsforslag 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil, der er registreret 
i Fællesskabet i det år, der påbegyndes 
den 1. januar 2012, fastsættes de tilladte 
specifikke CO2-emissioner målt i g/km i 
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overensstemmelse med følgende formel:
Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 120
+ a × (F – F0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 % Autonom fodaftryksforøgelse (AMI) = 0%
a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Ændringsforslag 236
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. I 2012 fastsættes for hver ny personbil, 
der er registreret i Fællesskabet, de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 120 
+ a × (M – M0)

hvor: hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6
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Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 % Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120

Or. en

Ændringsforslag 237
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil, der er registreret 
i Fællesskabet i det år, der påbegyndes 
den 1. januar 2012, fastsættes de tilladte 
specifikke CO2-emissioner målt i g/km i 
overensstemmelse med følgende formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 120
+ a × (F – F0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 % Autonom fodaftryksforøgelse (AMI) = 0%
a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours 
heavier options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to 
weight reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in 
weight in the car-fleet, which is positive from safety point of view  It will also give greater 
regulatory certainty as changes over time are expected to be less marked than with mass.The 
slope should be as low as possible in order to stimulate reductions and to avoid perverse 
incentives.
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Ændringsforslag 238
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 
CO2-emissionsmålene + a × (M – M0)

hvor: hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 % Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Ændringsforslag 239
Adam Gierek

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0) [g/km]

hvor: hvor:
M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = gennemsnitlig masse af personbiler 
for øjeblikket i produktion (kg)
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f = (1 + AMI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = 0.0228

Or. pl

Begrundelse

For environmental and social reasons, small cars, which produce less CO2 and use less fuel, 
must remain affordable. Setting differentiated emissions targets for individual producers 
should therefore ensure that small-car producers will not be unfairly penalised by being 
asked to make disproportionate technological efforts giving rise to unsustainable costs whose 
repercussions on the retail price of cars would be unacceptable to consumers.

Ændringsforslag 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = 1289,0 x f M0 = 1289, 0

f = ( 1 + AMI )6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0%
a  = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Begrundelse

Imperativi ambientali e sociali esigono l’accessibilità economica delle piccole auto,le più 
virtuose in termini di CO2. Gli obiettivi specifici assegnati ai costruttori devono pertanto 
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garantire che a quelli di piccole auto non sia imposto uno sforzo tecnologico iniquo,non 
sostenibile nei costi e,per il cliente, nel prezzo.La modifica di “a” (inclinazione 30%) e’ 
dunque necessaria.Si chiede poi di sopprimere l’aumento della massa (AMI) per garantire la 
certezza dell’obiettivo assegnato.

Ændringsforslag 241
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Annex I - paragraph 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (F – F0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk (akselafstand x 
sporvidde) i kvadratmeter (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Begrundelse

According to the Impact Assessment accompanying the Commission's Proposal, footprint is a 
more efficient parameter than weight (cf. table pp. 90-91 in SEC(2007)1723). In particular, 
weight introduces a perverse incentive to produce ever-heavier vehicles and not to implement 
weight-saving vehicle design. Therefore, Footprint should be introduced as a parameter. To 
keep smaller cars affordable, a lower slope (30%) is proposed.
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Ændringsforslag 242
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
formel:

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130
+ a × (M – M0)

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 120
+ a × (F – F0)

hvor: hvor:

M = køretøjets masse i kilogram (kg) F = køretøjets fodaftryk i kvadratmeter 
(m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 % Autonom fodaftryksforøgelse (AMI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Begrundelse

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass. The 60% slope is as close as possible to 
the Commission proposal.

Ændringsforslag 243
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 

1. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km i overensstemmelse med følgende 
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formel: formel: 
Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0) 

Tilladte specifikke CO2–emissioner = 130 
+ a × (M – M0) 

hvor: hvor: 

M = køretøjets masse i kilogram (kg) M = køretøjets masse i kilogram (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

Autonom masseforøgelse (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0.0230

Or. fr

Begrundelse

Selon l’analyse d’impact de la proposition de la Commission, toute pente égale ou supérieure 
60% présenterait une forte in-équité en imposant une augmentation de prix plus importante 
sur les petits véhicules que sur les gros véhicules. Ceci mettrait en péril l’accessibilité par les 
clients de ces petits véhicules faiblement émetteurs de CO2. C’est pourquoi, une pente à 30% 
est plus équitable et plus efficace. De plus, il n’est pas nécessaire de considérer une AMI.

Ændringsforslag 244
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 – sidste linie

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Begrundelse

With weight as a utility parameter, the curve should be no steeper than 30% to avoid perverse 
incentives that would lead to an increase rather than a reduction in CO2 emissions.
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Ændringsforslag 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – sidste linie

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Begrundelse

Laut Impact Assessment der Kommission SEC (2007)1723 vom 19.12.2007 werden die 
Kriterien Wettbewerbsneutralität, Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit am besten 
erreicht, wenn der Steigungswinkel der gewichtsabhängigen Zielwertgeraden 80% beträgt.

Ændringsforslag 246
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fra 2013 til 2020 fastsættes for hver 
ny personbil, der er registreret i 
Fællesskabet, de tilladte specifikke CO2-
emissioner målt i g/km på grundlag af det 
årlige lineære gennemsnit for 
gennemsnitsmålene for vognparken 
mellem 2012 og 2020. Differentieringen 
af det årlige gennemsnit baseres på 
køretøjernes fodaftryk og en hældning på 
40 %.
Foranstaltningerne til differentiering af 
målsætningen, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages senest 1. januar 2012 efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.
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Or. en

Ændringsforslag 247
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Fra 2021 til 2025 fastsættes for hver 
ny personbil, der er registreret i 
Fællesskabet, de tilladte specifikke CO2-
emissioner målt i g/km i 
overensstemmelse med det årlige lineære 
gennemsnit for gennemsnitsmålene for 
vognparken mellem 2020 og 2025.
Differentieringen af det årlige gennemsnit 
baseres på køretøjernes fodaftryk og en 
maksimal hældning på 40 %.
Foranstaltningerne til differentiering af 
målsætningen, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages senest 1. januar 2020 efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 248
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For hver ny personbil fastsættes de 
tilladte specifikke CO2-emissioner målt i 
g/km og alene på grundlag af 
bilmotorteknologien til:
- 130 g i 2015
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- 110 g i 2020
- 95 g i 2025
- 75 g i 2030
Disse mål tages op til revision hvert femte 
år efter en konsekvensanalyse foretaget af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Clear and ambitious targets should be set already to enable car manufacturers to develop 
new models accordingly. Moreover, regular impact assessment studies and reviews should be 
carried out to adapt the targets to new technological development.

Ændringsforslag 249
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fra 1. januar 2020 og hvert år frem 
anvendes den i stk. 1 anførte formel ved at 
erstatte "120" med "80".
Fra 1. januar 2025 og hvert år frem 
anvendes den i stk. 1 anførte formel ved at 
erstatte "80" med "60".

Or. en

Begrundelse

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions.
An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 g CO2/km as from 2025 
is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing the CO2 emissions 
from cars.
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Ændringsforslag 250
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For hver ny personbil bør der gennem 
miljøinnovation opnås en yderligere 
reduktion af CO2-emissionerne:
- reduktion på 10 g i 2015
- reduktion på 20 g i 2020
- reduktion på 25 g i 2025
- reduktion på 30 g i 2030.

Or. en

Begrundelse

Compulsory ecological innovations should enable further reductions.

Ændringsforslag 251
Chris Davies

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fra 1. januar 2020 og hvert år frem 
anvendes den i stk. 1 anførte formel ved at 
benytte "80" som tilladt gennemsnitlig 
specifik CO2-emission.

Or. en

Begrundelse

It is important that the industry be set now a medium term (2020) target to enable it to plan to 
achieve the reductions required at the least possible cost.  The target value proposed of 80 g 
CO2/km is more ambitious than that agreed by Parliament on October 2007 in recognition of 
the very much more progressive stance now being taken by the industry and the pressure for 
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change being exerted by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Ændringsforslag 252
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For hvert år fra 2020 til og med 2024 
anvendes den i stk. 1 anførte formel ved at 
erstatte "for hvert år fra 2012 til og med 
2019" med "for hvert år fra 2020 til og 
med 2024" og "120" med "80".

Or. en

Begrundelse

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Ændringsforslag 253
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fra 1. januar 2020 og hvert år frem 
anvendes den i stk. 1 anførte formel ved at 
erstatte "130" med "95" og ved at ændre 
tallet for variabel "a" i overensstemmelse 
med fordelingen af indsatsen mellem 
fabrikanterne. En sådan ændring, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, foreslås af 
Kommissionen i 2012 og vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

A second reduction-step should be introduced into the regulation immediately to encourage 
innovation in the automotive sector to and to ensure that lower carbon technologies are 
brought to the market to meet the Union’s wider CO2 reduction targets. A target of 95g 
CO2/km is needed to drive innovation and accelerating the pace of technological change.

Ændringsforslag 254
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle fabrikanter sikrer, at mindst 8 % 
af alle personbiler, vedkommende 
producerer i det år, der påbegyndes den 1. 
januar 2020, og hvert efterfølgende år, er 
køretøjer med nulemission. For at nå 
dette mål kan fabrikanterne gøre brug af 
de bestemmelser om pooler, der er fastsat 
i artikel 5, stk. 1a.

Or. en

Begrundelse

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.

Ændringsforslag 255
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag I – punkt  2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For hvert år fra 2025 og frem 
anvendes den i stk. 1 anførte formel ved at 
erstatte "for hvert år fra 2020 til og med 
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2024" med "for hvert år fra 2025 og 
frem" og "80" med "60".

Or. en

Begrundelse

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Ændringsforslag 256
Martin Callanan, Chris Davies

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia
Køretøjer med ultralave CO2-emissioner

Hvert køretøj med ultralave CO2-
emissioner som defineret i artikel 3, der er 
registreret i EU i det pågældende 
kalenderår, tæller med en 
multiplikationsfaktor for at beregne 
personbilfabrikantens gennemsnitlige 
specifikke CO2-emissioner for dette år 
ifølge nedenstående skema:
2012: 10 gange
2013: 7 gange
2014: 4 gange
2015: 2 gange
Fra den 1. januar 2016 gælder denne 
multiplikationsfaktor ikke længere.

Or. en

Begrundelse

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. I de tidlige produktionstrin vil disse teknologier have en 
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betydelig overpris, og disse køretøjer vil være til rådighed i et begrænset antal. Med henblik 
på at tilskynde til yderligere investeringer i en hurtig markedsføring bør det foreliggende 
forslag til forordning indeholde en overgangsordning med juridiske superkreditter for 
køretøjer med ultralave CO2-emissioner.

Ændringsforslag 257
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Bilag II – del A - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hver ny personbil, der registreres på deres 
område:

1. 1. For den måned, der påbegyndes den 
1. januar 2012, og hver efterfølgende 
måned registrerer medlemsstaterne 
følgende oplysninger om hver ny 
personbil, der registreres på deres område:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid market distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Ændringsforslag 258
Martin Callanan

Forslag til forordning
Bilag II – del A - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For det år, der påbegyndes den 1. januar
2010, og hvert efterfølgende år registrerer 
medlemsstaterne følgende oplysninger om 
hver ny personbil, der registreres på deres 
område:

1. 1. For den måned, der påbegyndes den 
1. januar 2012, og hver efterfølgende 
måned registrerer medlemsstaterne 
følgende oplysninger om hver ny 
personbil, der registreres på deres område:

Or. en
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Begrundelse

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Ændringsforslag 259
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Bilag II – del A – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For det år, der påbegyndes den 1. 
januar 2016, og hvert efterfølgende år 
registrerer medlemsstaterne for hvert nyt 
køretøj med nulemission, der registreres 
på deres område, ud over de oplysninger, 
der er angivet i punkt 1, den specifikke 
CO2-emission (i g/km) forbundet med 
produktionen af brændstof til køretøjet 
med nulemission.

Or. en

Begrundelse

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels 
for zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Ændringsforslag 260
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte oplysninger tages fra 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger tages fra 
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den pågældende personbils typeattest. Hvis 
der på typeattesten er specificeret både en 
mindste og største masse for en personbil, 
anvender medlemsstaterne alene den 
største masse med henblik på anvendelsen 
af denne forordning.

den pågældende personbils typeattest. Hvis 
der på typeattesten er specificeret både en 
mindste og største masse for en personbil, 
anvender medlemsstaterne alene den 
største masse med henblik på anvendelsen 
af denne forordning. For så vidt angår 
køretøjer med dual-fuel-motor (benzin-
gas), hvis overensstemmelsescertifikater 
anfører de specifikke CO2-emissioner 
både for benzin og gas, anvender 
medlemsstaterne kun den værdi, der 
gælder gas.

Or. it

Begrundelse

Secondo dati ufficiali i veicoli a doppia alimentazione sono quasi esclusivamente utilizzati 
nella opzione a gas. Occorre poi promuovere l'uso di combustibili gassosi alternativi alla 
benzina per ridurre i livelli di CO2 e diversificare l'approvvigionamento energetico.

Ændringsforslag 261
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset kravene i stk. 2, hvis 
køretøjerne er indregistreret for første 
gang i Fællesskabet på grundlag af en 
individuel national godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 
2007/46/EØF er de i stk. 1 nævnte 
oplysninger taget fra den individuelle 
godkendelsesattest eller dennes bilag. For 
så vidt angår køretøjer med dual-fuel-
motor (benzin-gas), hvis individuelle 
godkendelsesattester eller disses bilag 
angiver specifikke CO2-emissioner dels 
for benzin og dels for gasbrændstof, 
anvender medlemsstaterne kun den værdi, 
der er målt for gas, dersom sidstnævnte er 
målt i overensstemmelse med forordning 
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(EF) 715/2007 eller forordning ECE/FN 
nr. 115.

Or. it

Begrundelse

Si indicano i riferimenti amministrativi nel caso i veicoli riportino un'omologazione nazionale 
che non prevede un certificato europeo di conformità (come concesso dalla Direttiva 
2007/46/CE).I metodi di misura e di certificazione delle emissioni di CO2 sono equivalenti 
nel regolamento ONU e in quello CE.

Ændringsforslag 262
Martin Callanan

Forslag til forordning
Bilag II – del A – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For det år, der påbegyndes den 1. januar
2010, og hvert efterfølgende år fastlægger 
medlemsstaterne efter metoderne i del B 
opdelt på fabrikant:

3. For den måned, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hver efterfølgende måned
fastlægger medlemsstaterne efter 
metoderne i del B opdelt på fabrikant:

Or. en

Begrundelse

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Ændringsforslag 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Bilag II – del A – stk. 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for hver variant af hver version af hver d) for hver version af hver variant af hver 
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type ny personbil: i) type ny personbil:

Or. en

Begrundelse

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Ændringsforslag 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Bilag II – del B – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For hver variant af hver version af hver 
type af ny personbil registreres antallet af 
nyregistrerede personbiler, køretøjernes 
masse, de specifikke CO2–emissioner og 
bilens fodaftryk.

4. For hver version af hver variant af hver 
type af ny personbil registreres antallet af 
nyregistrerede personbiler, køretøjernes 
masse, de specifikke CO2–emissioner og 
bilens fodaftryk.

Or. en

Begrundelse

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Ændringsforslag 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II a
Procedure for modregning af 
miljøinnovationers emissionsreducerende 
potentiale
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1. Kommissionen udnævner et 
ekspertudvalg ("Bedømmelsesudvalget for 
miljøinnovation"), der består af 
repræsentanter for de relevante 
tjenestegrene inden for Kommissionen, og 
som træffer afgørelse om ansøgningerne 
om modregning af emissionsreducerende 
potentiale i de specifikke CO2-emissioner.
Udvalget kan indkalde eksterne eksperter 
og aflægger hvert kvartal beretning om 
arbejdet til udvalget jf. artikel 12.
2. Såfremt dette måtte være nødvendigt, 
afholder udvalget hvert kvartal høringer i 
forbindelse med anerkendelsen af 
tekniske foranstaltningers specifikke 
emissionsreducerende potentiale og 
træffer afgørelse om de pågældende 
ansøgninger. Der kan gøres indsigelse 
mod udvalgets afgørelser.
3. For at blive modregnet i en fabrikants 
specifikke emissionsmål, skal 
foranstaltningen
a) yde et målbart bidrag til nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne
b) klart kunne tilskrives CO2-
emissionerne fra en bestemt biltype eller 
et veldefineret antal biler af denne type
c) ikke være nødvendig for at opfylde krav 
til typegodkendelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 2007/46 eller andre 
EU-lovgivningsmæssige krav, og
d) bevirke en nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne, som ikke 
kommer til udtryk i prøvningsmetoden.
4. Ved ansøgning om modregning af 
miljøinnovationer skal bilfabrikanten 
fremlægge pålidelige oplysninger om 
følgende:
a) den pågældende foranstaltnings bidrag 
til nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne (udtrykt i CO2-
ækvivalenter)
b) dokumentation for, at foranstaltningen 
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ikke er nødvendig for typegodkendelsen
c) dokumentation for, at 
foranstaltningens virkninger ikke eller 
kun i utilstrækkelig grad kommer til 
udtryk i de forbrugs- og emissionsværdier, 
der er fremkommet i forbindelse med 
typegodkendelsen
d) en redegørelse for, hvorvidt 
foranstaltningens virkninger afhænger af 
bilens vægt, eller om virkningerne er de 
samme for alle biler uanset disses vægt.
5. Ved ansøgning om korrektur af det for 
en fabrikant fastsatte specifikke 
emissionsmål for et bestemt kalenderår 
skal fabrikanten udover en 
foranstaltnings anerkendte 
drivhusgasreducerende virkninger 
fremlægge forslag til, hvordan denne 
reduktion kan tilskrives enkelte biltyper 
eller fabrikantens bilpark som helhed.
6. Det påståede CO2- eller 
drivhusgasreducerende potentiale skal 
bekræftes af en uafhængig myndighed.
Denne myndighed skal  
a) være en pålidelig og kvalificeret 
institution på området afprøvningskontrol
b) være neutral og besidde ekspertise på 
området automobilteknik i forbindelse 
med bedømmelsen af foranstaltninger til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner.
Som godkendt til disse opgaver anses alle 
institutioner, som Kommissionen har fået 
underretning om jf. artikel 41 i direktiv 
2007/46/EF.
7. På grundlag af de ved foranstaltning 
opnåede specifikke CO2- eller 
drivhusgasreduktioner skal den 
uafhængige myndigheds bekræftelse 
omfatte dokumentation for, at følgende er 
blevet undersøgt:
a) den pågældende foranstaltnings 
tekniske indvirkninger på 
drivhusgasemissionerne (udtrykt i CO2-
ækvivalenter)
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b) pålideligheden af de af fabrikanten 
og/eller underleverandøren fremlagte 
oplysninger
c) eventuelle vekselvirkninger (herunder 
trade-offs) med andre foranstaltninger, 
der måles ved typegodkendelsen, eller 
andre foranstaltninger, for hvilke der 
ansøges om eller allerede er bevilget 
modregning
d) kørselsadfærdens indvirkninger på den 
emissionsreduktion, som under realistiske 
forhold kan opnås med foranstaltningen
e) oplysningernes pålidelighed, for så vidt 
angår de biltyper, der er udstyret med 
foranstaltningen, antallet af registrerede 
biler af denne type og de deraf følgende 
indvirkninger på fabrikantens 
gennemsnitlige CO2-emissioner.
7.1 Det udvalg, der er nedsat ifølge denne 
forordnings artikel 12, kontrollerer, om 
ansøgningen vedrørende 
miljøinnovationer er fuldstændig, og 
træffer senest tre måneder efter 
modtagelsen af ansøgningsdokumenterne 
afgørelse om modregning af 
miljøinnovationerne. Til det formål 
fremlægger Kommissionen et forslag for 
udvalget. Ansøgeren kan inden for en 
måned efter at være blevet underrettet om 
afgørelsen indgive en indsigelse mod 
denne til Kommissionen. Kommissionen 
fremlægger igen indsigelsen, udvalget 
behandler den inden for tre måneder og 
træffer en afgørelse. Alle afgørelser om 
modregning af miljøinnovationer 
offentligøres af Kommissionen i Den 
Europæiske Unions Tidende.
8. Såfremt en ansøgning om forlængelse 
er bevilliget for et kalenderår, og 
foranstaltningen ikke i mellemtiden er 
gjort obligatorisk i forbindelse med 
typegodkendelse eller ved andre 
lovgivningsmæssige bestemmelser, skal 
der for at få bevilget modregning de 
efterfølgende år kun indgives 
dokumentation for de biltyper, der er 
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udstyret med denne foranstaltning, 
antallet af registrerede biler af denne type 
og de deraf følgende indvirkninger på 
fabrikantens gennemsnitlige CO2-
emissioner.
9. Underleverandører til bilindustrien kan 
ansøge om bekræftelse på specifikke 
foranstaltningers CO2- eller 
drivhusgasreducerende potentiale, hvis de 
forelægger relevant dokumentation og 
certifikater fra sagkyndige myndigheder i 
henhold til nærværende bilags 
ovenstående punkt 3, litra a) til d), punkt 
4, litra a) til d), og punkt 7, litra a) til d).
10. Henviser en fabrikant i sin ansøgning 
om modregning til reduktionspotentialet 
for en bestemt foranstaltning, som en 
leverandør allerede har fået godkendt, 
skal fabrikanten kun fremlægge 
dokumentation i henhold til punkt 5 og et 
certifikatet fra den sagkyndige myndighed 
i henhold til punkt 7, litra e), i 
nærværende bilag.

Or. de

Begrundelse

Es werden nur Maßnahmen anerkannt, die messbare Vorteile jenseits der bestehenden 
Anforderungen bringen. Die technische Beweislast liegt beim Bewerber, die politische 
Verantwortung bei der Kommission. Alle Daten müssen durch sachverständige Dritte 
zertifiziert werden, die zur Durchführung von Prüfungen im Rahmen des Typzulassungs-
verfahrens berechtigt sind. Sobald eine Maßnahme als Öko-Innovation anerkannt ist, müssen 
jährlich nur noch Faktoren überprüft werden, die sich in Abhängigkeit vom 
Zulassungsvolumen der verschiedenen Modelle eines Herstellers verändern.
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