
AM\728751SV.doc PE407.904v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2007/0297(COD)

18.6.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
11 - 265

Förslag till betänkande
Guido Sacconi
(PE406.014v01-00)

Utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade 
strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon

Förslag till förordning
(KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))



PE407.904v01-00 2/195 AM\728751SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\728751SV.doc 3/195 PE407.904v01-00

SV

Ändringsförslag 11
Riitta Myller

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Målet bör vara att minska den totala 
energiförbrukningen inom transporter. 
För att minska den totala 
energiförbrukningen bör man både sträva 
efter att minska utsläppen från 
personbilar genom tekniska åtgärder och 
efter att allmänt minska behovet av 
mobilitet. Målet att skära ned behovet av 
mobiliteten bör beaktas inom alla 
politikområden, särskilt inom fysisk 
planering och offentliga 
kommunikationer. Efterfrågan på 
mobilitet bör överföras från väg till 
järnväg genom utbyggnad av 
järnvägsnätet. Man bör även försöka 
påverka konsumenternas beteende, 
exempelvis förarnas körstil.

Or. fi

Ändringsförslag 12
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den 24 oktober 2007 antog 
Europaparlamentet en resolution om 
gemenskapens strategi för minskade 
koldioxidutsläpp från personbilar och 
lätta nyttofordon.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att även beakta Europaparlamentets resolution om att minska 
koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 13
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Meddelandena innehöll förslag på ett 
integrerat tillvägagångssätt för att nå 
gemenskapsmålet på 120 g koldioxid/km 
till 2012; i dem angavs vidare att 
kommissionen skulle lägga fram ett 
förslag till en rättslig ram för att uppnå 
EU:s mål. Fokus i förslaget skulle ligga 
på obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläppen för att målet på 130 g 
koldioxid/km för en ny genomsnittsbil ska 
kunna uppnås med hjälp av förbättrad 
fordonsteknik. I överensstämmelse med 
tillvägagångssättet i tillverkarnas frivilliga 
åtaganden omfattar förslaget delar som 
beaktats vid mätningarna av 
koldioxidutsläpp från personbilar i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 
20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon. En ytterligare minskning med 10 g 
koldioxid/km, eller motsvarande om det 
krävs av tekniska skäl, ska uppnås med 
hjälp av andra tekniska förbättringar och 
en ökad användning av biodrivmedel.
Konsumenternas beteende påverkar 
givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 

(10) För att EU ska kunna uppfylla sitt 
ensidiga åtagande om att minska 
växthusgasutsläppen med minst 
20 procent till 2020 krävs ambitiösa 
minskningar av koldioxidutsläppen i 
transportsektorn. Därför behövs målet att
en ny genomsnittsbil med hjälp av 
förbättrad fordonsteknik bara ska släppa 
ut 120 g koldioxid/km 2012, samt 
långsiktiga bindande mål på 80 g 
koldioxid/km 2020 och 60 g koldioxid/km 
2025. Långsiktiga mål skapar den 
långsiktiga säkerhet kring regelverket 
som biltillverkarna behöver för att kunna 
planera sina investeringar i personbilar 
med låga utsläpp. I överensstämmelse med 
tillvägagångssättet i tillverkarnas frivilliga 
åtaganden omfattar målen delar som 
beaktats vid mätningarna av 
koldioxidutsläpp från personbilar i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 
20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon. Konsumenternas beteende påverkar 
givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 
konsumentinformationen innehålla 



AM\728751SV.doc 5/195 PE407.904v01-00

SV

konsumentinformationen innehålla 
upplysningar om i vilken utsträckning nya 
personbilar når utsläppsmålen i den här 
förordningen.

upplysningar om i vilken utsträckning nya 
personbilar når utsläppsmålen i den här 
förordningen.

Or. en

Motivering

120 g utan kompletterande åtgärder till 2012 är kommissionens ursprungliga förslag och 
tekniken för att uppnå detta är möjlig. Långsiktiga bindande mål behövs för att biltillverkarna 
ska kunna planera på lång sikt.

Ändringsförslag 14
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Meddelandena innehöll förslag på ett 
integrerat tillvägagångssätt för att nå 
gemenskapsmålet på 120 g koldioxid/km 
till 2012; i dem angavs vidare att 
kommissionen skulle lägga fram ett 
förslag till en rättslig ram för att uppnå 
EU:s mål. Fokus i förslaget skulle ligga på 
obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläppen för att målet på 130 g
koldioxid/km för en ny genomsnittsbil ska 
kunna uppnås med hjälp av förbättrad 
fordonsteknik. I överensstämmelse med 
tillvägagångssättet i tillverkarnas frivilliga 
åtaganden omfattar förslaget delar som 
beaktats vid mätningarna av 
koldioxidutsläpp från personbilar i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 av 
den 20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon. En ytterligare 

(10) En rättslig ram behövs för att uppnå 
EU:s mål. Fokus skulle ligga på 
obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläppen för att målet på 120 g
koldioxid/km för en ny genomsnittsbil ska 
kunna uppnås med hjälp av förbättrad 
fordonsteknik. Konsumenternas beteende 
påverkar givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 
konsumentinformationen innehålla 
upplysningar om fordonens 
koldioxidutsläpp – även 
koldioxidekvivalenter för effekten av 
luftkonditioneringen – och i vilken 
utsträckning nya personbilar når 
utsläppsmålen i den här förordningen.
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minskning med 10 g koldioxid/km, eller 
motsvarande om det krävs av tekniska 
skäl, ska uppnås med hjälp av andra 
tekniska förbättringar och en ökad 
användning av biodrivmedel.
Konsumenternas beteende påverkar 
givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 
konsumentinformationen innehålla 
upplysningar om i vilken utsträckning nya 
personbilar når utsläppsmålen i den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Meddelandena innehöll förslag på ett 
integrerat tillvägagångssätt för att nå 
gemenskapsmålet på 120 g koldioxid/km 
till 2012; i dem angavs vidare att 
kommissionen skulle lägga fram ett 
förslag till en rättslig ram för att uppnå 
EU:s mål. Fokus i förslaget skulle ligga på 
obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläppen för att målet på 130 g
koldioxid/km för en ny genomsnittsbil ska 
kunna uppnås med hjälp av förbättrad 
fordonsteknik. I överensstämmelse med 
tillvägagångssättet i tillverkarnas frivilliga 
åtaganden omfattar förslaget delar som 
beaktats vid mätningarna av 
koldioxidutsläpp från personbilar i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 av 
den 20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation 

(10) En rättslig ram med fokus på 
obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläppen behövs för att EU:s 
mål på 120 g koldioxid/km för en ny 
genomsnittsbil ska kunna uppnås till 2012
med hjälp av förbättrad fordonsteknik. 
Konsumenternas beteende påverkar 
givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 
konsumentinformationen innehålla 
upplysningar om i vilken utsträckning nya 
personbilar når utsläppsmålen i den här 
förordningen.
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och underhåll av fordon. En ytterligare 
minskning med 10 g koldioxid/km, eller 
motsvarande om det krävs av tekniska 
skäl, ska uppnås med hjälp av andra 
tekniska förbättringar och en ökad 
användning av biodrivmedel.
Konsumenternas beteende påverkar 
givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 
konsumentinformationen innehålla 
upplysningar om i vilken utsträckning nya 
personbilar når utsläppsmålen i den här 
förordningen.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag anges de genomsnittliga utsläppen för nya personbilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom förbättrad fordonsteknik och kompletterande åtgärder 
motsvarande 10 g/km. Här föreslås att målet 120 g ska uppnås enbart genom förbättrad 
fordonsteknik. Den nödvändiga tekniken finns redan och framför allt har målet på 120 g 
koldioxid/km redan skjutits upp två gånger. Det finns därför inga skäl att skjuta upp det igen. 

Ändringsförslag 16
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Meddelandena innehöll förslag på ett 
integrerat tillvägagångssätt för att nå 
gemenskapsmålet på 120 g koldioxid/km
till 2012; i dem angavs vidare att 
kommissionen skulle lägga fram ett förslag 
till en rättslig ram för att uppnå EU:s mål. 
Fokus i förslaget skulle ligga på 
obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläppen för att målet på 130 g 
koldioxid/km för en ny genomsnittsbil ska 
kunna uppnås med hjälp av förbättrad 
fordonsteknik. I överensstämmelse med 
tillvägagångssättet i tillverkarnas frivilliga 

(10) Meddelandena innehöll förslag på ett 
integrerat tillvägagångssätt för att nå 
gemenskapsmålet på 120 g koldioxid/km 
till 2012; i dem angavs vidare att 
kommissionen skulle lägga fram ett förslag 
till en rättslig ram för att uppnå EU:s mål. 
Fokus i förslaget skulle ligga på 
obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläppen för att målet på 130 g 
koldioxid/km för en ny genomsnittsbil ska 
kunna uppnås med hjälp av förbättrad 
fordonsteknik. I överensstämmelse med 
tillvägagångssättet i tillverkarnas frivilliga 
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åtaganden omfattar förslaget delar som 
beaktats vid mätningarna av 
koldioxidutsläpp från personbilar i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 
juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon. En ytterligare minskning med 10 g 
koldioxid/km, eller motsvarande om det 
krävs av tekniska skäl, ska uppnås med 
hjälp av andra tekniska förbättringar och en 
ökad användning av biodrivmedel. 
Konsumenternas beteende påverkar 
givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 
konsumentinformationen innehålla 
upplysningar om i vilken utsträckning nya 
personbilar når utsläppsmålen i den här 
förordningen.

åtaganden omfattar förslaget delar som 
beaktats vid mätningarna av 
koldioxidutsläpp från personbilar i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 
juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon. En ytterligare minskning med 10 g 
koldioxid/km, eller motsvarande om det 
krävs av tekniska skäl, ska uppnås med 
hjälp av andra tekniska förbättringar och en 
ökad användning av hållbara 
biodrivmedel. Konsumenternas beteende 
påverkar givetvis de totala utsläppen från 
personbilar och därför bör 
konsumentinformationen innehålla 
upplysningar om i vilken utsträckning nya 
personbilar når utsläppsmålen i den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Europaparlamentet hänvisade i sina 
yttranden till kommissionens 
meddelanden av den 7 februari 2007 till 
att utveckling av nya typer av personbilar 
tar fem till sju år i anspråk och uppmanar 
därför kommissionen att inte fastställa 
några slutgiltiga bindande mål för 
koldioxidutsläpp för någon tidpunkt 
före 2015.

Or. de
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Motivering

På grund av bilindustrins utvecklings- och produktionscykler på fem till sju år kan ett 
bindande målvärde fastställas först från 2015. En tidigare tidpunkt skulle inte motsvara de 
ekonomiska realiteterna.

Ändringsförslag 18
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Utsläppsfria fordon minskar vårt 
beroende av fossila bränslen. Även om 
produktionen av bränsle för utsläppsfria 
fordon leder till koldioxidutsläpp, ger 
dessa bilar upphov till mindre 
växthusgaser än bilar med 
förbränningsmotor. Man bör därför 
stimulera utveckling och produktion av 
sådana fordon – till exempel elbilar eller 
vätedrivna bilar – genom att kräva att 
minst 8 procent av alla nya fordon från 
och med 2020 ska vara utsläppsfria.

Or. en

Motivering

Många slags utsläppsfria bilar, såsom elbilar och hybridbilar, har funnits i flera år och 
utvecklas av många tillverkare. Hittills har utsläppsfria bilar dock inte släppts ut på 
marknaden i någon större omfattning. Produktionen av dessa fordon måste stimuleras.

Ändringsförslag 19
Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att bilmarknaden ska kunna (12) För att bilmarknaden ska kunna 
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behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Vikten utgör 
den lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger en 
tillfredsställande korrelation med 
nuvarande utsläpp och skulle därför ge 
mer realistiska och konkurrensneutrala 
mål. Dessutom är uppgifter om vikt 
lättillgängliga. Uppgifter om alternativa 
nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger 
hjulbasen) bör dock samlas in för att 
underlätta långsiktigare utvärderingar av 
den nyttobaserade beräkningsmetoden. När 
målen fastställs bör prognoserna för nya 
bilars vikt till 2012 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt enbart för att omfattas av 
högre koldioxidutsläppsgränser bör 
undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande viktökningar hos fordon som 
säljs på EU-marknaden beaktas när målen 
för 2012 anges. Slutligen bör 
differentierade mål uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla bilkategorier 
samtidigt som utsläppen kan minskas mer i 
fråga om tyngre bilar.

behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Markytan 
(spårvidden gånger hjulbasen) utgör den 
lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger bättre incitament 
för att minska fordonsvikten än den 
alternativa parametern vikt. Uppgifter om 
parametern markyta bör samlas in i 
samtliga fall för att underlätta långsiktigare 
utvärderingar av den nyttobaserade 
beräkningsmetoden. När målen fastställs 
bör prognoserna för nya bilars vikt och 
markyta till 2012 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt eller markyta enbart för att 
omfattas av högre koldioxidutsläppsgränser 
bör undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande ökningar av vikt och markyta
hos fordon som säljs på EU-marknaden 
beaktas när målen för 2012 anges. 
Slutligen bör differentierade mål 
uppmuntra till utsläppsminskningar för alla 
bilkategorier samtidigt som utsläppen kan 
minskas mer i fråga om tyngre bilar.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag att använda en parameter baserad på ”vikt” slår mot tillverkare som 
gör sina bilar lättare. Detta är allt annat än önskvärt. Att minska fordonens vikt är ett av de 
främsta sätten att minska koldioxidutsläppen. Därför bör ”markyta” ligga till grund för 
parametern.



AM\728751SV.doc 11/195 PE407.904v01-00

SV

Ändringsförslag 20
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Vikten utgör 
den lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger en 
tillfredsställande korrelation med 
nuvarande utsläpp och skulle därför ge mer 
realistiska och konkurrensneutrala mål. 
Dessutom är uppgifter om vikt 
lättillgängliga. Uppgifter om alternativa 
nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger 
hjulbasen) bör dock samlas in för att 
underlätta långsiktigare utvärderingar av 
den nyttobaserade beräkningsmetoden. När 
målen fastställs bör prognoserna för nya 
bilars vikt till 2012 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt enbart för att omfattas av 
högre koldioxidutsläppsgränser bör 
undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande viktökningar hos fordon som 
säljs på EU-marknaden beaktas när målen 
för 2012 anges. Slutligen bör 
differentierade mål uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla bilkategorier 
samtidigt som utsläppen kan minskas mer i 
fråga om tyngre bilar.

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Markytan 
(spårvidden gånger hjulbasen) utgör den 
lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger bättre incitament 
för att minska fordonens storlek än den 
alternativa parametern vikt. Uppgifter om 
parametern markyta bör samlas in i 
samtliga fall för att underlätta långsiktigare 
utvärderingar av den nyttobaserade 
beräkningsmetoden. När målen fastställs 
bör prognoserna för nya bilars vikt och 
markyta till 2012 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt eller markyta enbart för att 
omfattas av högre koldioxidutsläppsgränser 
bör undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande ökningar av vikt och markyta
hos fordon som säljs på EU-marknaden 
beaktas när målen för 2012 anges. 
Slutligen bör differentierade mål 
uppmuntra till utsläppsminskningar för alla 
bilkategorier samtidigt som utsläppen kan 
minskas mer i fråga om tyngre bilar.

Or. en

Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen premierar viss 
teknik för minskning av koldioxidutsläpp (t.ex. dieselanvändning och hybriddrift) framför 
annan teknik. Parametern markyta kommer också att skapa större säkerhet kring regelverket 
eftersom förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt.
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Ändringsförslag 21
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Vikten utgör 
den lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger en 
tillfredsställande korrelation med 
nuvarande utsläpp och skulle därför ge mer 
realistiska och konkurrensneutrala mål. 
Dessutom är uppgifter om vikt 
lättillgängliga. Uppgifter om alternativa 
nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger 
hjulbasen) bör dock samlas in för att 
underlätta långsiktigare utvärderingar av 
den nyttobaserade beräkningsmetoden. När 
målen fastställs bör prognoserna för nya 
bilars vikt till 2012 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt enbart för att omfattas av 
högre koldioxidutsläppsgränser bör 
undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande viktökningar hos fordon som 
säljs på EU-marknaden beaktas när målen 
för 2012 anges. Slutligen bör 
differentierade mål uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla bilkategorier 
samtidigt som utsläppen kan minskas mer i 
fråga om tyngre bilar.

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Markytan 
(spårvidden gånger hjulbasen) utgör den 
lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger bättre incitament 
för att minska fordonens storlek än den 
alternativa parametern vikt. Uppgifter om 
alternativa nyttoparametrar (t.ex. 
spårvidden gånger hjulbasen) bör dock 
samlas in för att underlätta långsiktigare 
utvärderingar av den nyttobaserade 
beräkningsmetoden. När målen fastställs 
bör prognoserna för nya bilars vikt och 
markyta till 2012 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt eller markyta enbart för att 
omfattas av högre koldioxidutsläppsgränser 
bör undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande ökningar av vikt och markyta
hos fordon som säljs på EU-marknaden 
beaktas när målen för 2012 anges. 
Slutligen bör differentierade mål 
uppmuntra till utsläppsminskningar för alla 
bilkategorier samtidigt som utsläppen kan 
minskas mer i fråga om tyngre bilar.

Or. en

Motivering

Normer som grundas på parametern markyta ger biltillverkarna fler alternativ för att minska 
koldioxidutsläppen och slår inte orättvist mot de tillverkare som väljer att minska fordonens 
vikt för att uppfylla kraven.
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Ändringsförslag 22
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Vikten utgör 
den lämpligaste parametern för att 
beskriva nyttan, eftersom den ger en 
tillfredsställande korrelation med 
nuvarande utsläpp och skulle därför ge 
mer realistiska och konkurrensneutrala 
mål. Dessutom är uppgifter om vikt 
lättillgängliga. Uppgifter om alternativa 
nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger 
hjulbasen) bör dock samlas in för att 
underlätta långsiktigare utvärderingar av 
den nyttobaserade beräkningsmetoden. 
När målen fastställs bör prognoserna för 
nya bilars vikt till 2012 tas med i 
beräkningen och potentiella incitament för 
att öka fordonens vikt enbart för att 
omfattas av högre koldioxidutsläppsgränser 
bör undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande viktökningar hos fordon som 
säljs på EU-marknaden beaktas när målen 
för 2012 anges. Slutligen bör 
differentierade mål uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla bilkategorier 
samtidigt som utsläppen kan minskas mer i 
fråga om tyngre bilar.

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Markytan 
(spårvidden gånger hjulbasen) utgör den 
lämpligaste parametern efter 2012.
Uppgifter om alternativa nyttoparametrar 
(t.ex. spårvidden gånger hjulbasen) bör 
dock samlas in för att differentiera 
genomsnittsmålen från och med 2013. 
När målen fastställs bör prognoserna för 
nya bilars vikt till 2012 tas med i 
beräkningen och potentiella incitament för 
att öka fordonens vikt enbart för att 
omfattas av högre koldioxidutsläppsgränser 
bör undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande viktökningar hos fordon som 
säljs på EU-marknaden beaktas när målen 
för 2012 anges. Slutligen bör 
differentierade mål uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla bilkategorier 
samtidigt som utsläppen kan minskas mer i 
fråga om tyngre bilar.

Or. en

Motivering

Uppgifter om markytan kommer att finnas tillgängliga från 2010 och bör användas för att 
differentiera genomsnittsmålen från 2012. 
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Ändringsförslag 23
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Vikten utgör 
den lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger en 
tillfredsställande korrelation med 
nuvarande utsläpp och skulle därför ge mer 
realistiska och konkurrensneutrala mål. 
Dessutom är uppgifter om vikt 
lättillgängliga. Uppgifter om alternativa 
nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger 
hjulbasen) bör dock samlas in för att 
underlätta långsiktigare utvärderingar av 
den nyttobaserade beräkningsmetoden. När 
målen fastställs bör prognoserna för nya 
bilars vikt till 2012 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt enbart för att omfattas av 
högre koldioxidutsläppsgränser bör 
undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande viktökningar hos fordon som 
säljs på EU-marknaden beaktas när målen 
för 2012 anges. Slutligen bör 
differentierade mål uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla bilkategorier 
samtidigt som utsläppen kan minskas mer i 
fråga om tyngre bilar.

(12) För att bilmarknaden ska kunna 
behålla sin mångfald och sin förmåga att 
möta olika kundbehov, bör koldioxidmål 
för personbilar anges som en funktion av 
nyttan av bilen på linjär basis. Vikten utgör 
den lämpligaste parametern för att beskriva 
nyttan, eftersom den ger en 
tillfredsställande korrelation med 
nuvarande utsläpp och skulle därför ge mer 
realistiska och konkurrensneutrala mål. 
Dessutom är uppgifter om vikt 
lättillgängliga. Uppgifter om alternativa 
nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger 
hjulbasen) bör dock samlas in för att 
underlätta långsiktigare utvärderingar av 
den nyttobaserade beräkningsmetoden. När 
målen fastställs bör prognoserna för nya 
bilars vikt till 2015 tas med i beräkningen 
och potentiella incitament för att öka 
fordonens vikt enbart för att omfattas av 
högre koldioxidutsläppsgränser bör 
undvikas. Följaktligen bör eventuella 
kommande viktökningar hos fordon som 
säljs på EU-marknaden beaktas när målen 
för 2015 anges. Slutligen bör 
differentierade mål uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla bilkategorier 
samtidigt som utsläppen kan minskas mer i
fråga om tyngre bilar.

Or. de

Motivering

På grund av bilindustrins utvecklings- och produktionscykler på fem till sju år kan ett 
bindande målvärde fastställas först från 2015. En tidigare tidpunkt skulle inte motsvara de 
ekonomiska realiteterna.
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Ändringsförslag 24
Riitta Myller

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den här förordningen syftar till att 
skapa incitament för bilindustrin att 
investera i ny teknik. Den gynnar aktivt 
miljövänlig innovation och beaktar den 
kommande tekniska utvecklingen. På så 
sätt främjas EU-industrins konkurrenskraft 
och det skapas fler högkvalificerade 
arbetstillfällen.

(13) Den här förordningen syftar till att 
skapa incitament för bilindustrin att 
investera i ny teknik. Den gynnar aktivt 
miljövänlig innovation och beaktar den 
kommande tekniska utvecklingen. 
Utveckling av hybridbilar och elbilar bör 
särskilt främjas, eftersom de orsakar 
betydligt lägre utsläpp än konventionella 
personbilar. På så sätt främjas EU-
industrins konkurrenskraft och det skapas 
fler högkvalificerade arbetstillfällen.

Or. fi

Ändringsförslag 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den här förordningen syftar till att 
skapa incitament för bilindustrin att 
investera i ny teknik. Den gynnar aktivt 
miljövänlig innovation och beaktar den 
kommande tekniska utvecklingen. På så 
sätt främjas EU-industrins konkurrenskraft 
och det skapas fler högkvalificerade 
arbetstillfällen.

(13) Den här förordningen syftar till att 
skapa incitament för bilindustrin att 
investera i ny teknik. Den gynnar aktivt 
miljövänlig innovation och beaktar den 
kommande tekniska utvecklingen. På så 
sätt främjas EU-industrins konkurrenskraft 
och det skapas fler högkvalificerade 
arbetstillfällen. Kommissionen bör få 
överväga möjligheten att inkludera 
miljövänlig innovation i den översyn av 
provningsförfarandena som ska göras 
enligt artikel 14.3 i 
förordning (EG) nr 715/2007, varvid de 
tekniska och ekonomiska effekterna bör 
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beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 26
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kostnaderna för forskning och 
utveckling och likaså 
produktionskostnaderna per enhet är 
mycket höga för de tidiga generationerna 
av teknik för mycket koldioxidsnåla 
fordon som är avsedda att introduceras på 
marknaden efter det att denna förordning 
har trätt i kraft med interimistisk giltighet. 
Därför ingår det i förordningen också 
särskilda föreskrifter avsedda att 
påskynda introduceringen av extremt 
koldioxidsnåla fordon som just börjat 
saluföras på den europeiska marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 27
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att uppnå 
klimatförändringsmålen bör Europeiska 
unionen försöka åstadkomma rörlighet 
utan koldioxidutsläpp inom den närmaste 
framtiden. Biltillverkarna bör sikta mot 
utsläppsfria personbilar före 2050.

Or. en
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Motivering

Det krävs tydliga, ambitiösa och långsiktiga mål för att EU ska kunna bli eller fortsätta vara 
världsledande inom ren fordonsteknik.

Ändringsförslag 28
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med alternativa bränslen kan stora 
koldioxidminskningar göras från källa till 
hjul. Denna förordning omfattar därför 
särskilda bestämmelser som syftar till att 
främja alternativbränslefordon på den 
europeiska marknaden.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av alternativbränslefordon bör främjas. Alternativa bränslen gör det möjligt att 
kraftigt minska koldioxidutsläppen från källa till hjul, och därför bör fordonsparken anpassas 
till dessa bränslen.

Ändringsförslag 29
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med tanke på att biobränslen kan ge 
betydande koldioxidminskningar från 
källa till hjul, och att biltillverkarna kan 
producera bilar som drivs med både 
konventionella och alternativa bränslen 
för att åstadkomma en omställning till 
bränslen med låga koldioxidutsläpp, 
omfattar denna förordning särskilda 
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bestämmelser som syftar till att främja 
större användning av bränsleflexibla 
etanolfordon på den europeiska 
marknaden.

Or. en

Motivering

Bränsleleverantörer brukar inte skapa någon infrastruktur för biobränslen förrän det finns 
tillräcklig efterfrågan på bränslet i fråga. Bränsleflexibla fordon, som automatiskt kan köras 
på en kombination av bensin och biobränslen, är ett sätt att öppna marknaden för 
biobränslen. Tillsammans med kommande hållbarhetskriterier för biobränslen och effektivare 
fordonsteknik är detta ett av många sätt att minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med tanke på att biobränslen kan ge 
betydande koldioxidminskningar från 
källa till hjul, och att biltillverkarna kan 
producera bilar som drivs med både 
konventionella och alternativa bränslen 
för att åstadkomma en omställning till 
bränslen med låga koldioxidutsläpp, 
omfattar denna förordning särskilda 
bestämmelser som syftar till att främja 
större användning av 
alternativbränslefordon på den 
europeiska marknaden.

Or. en

Motivering

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. 
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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.

Ändringsförslag 31
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med tanke på att biobränslen kan ge 
betydande koldioxidminskningar från 
källa till hjul, och att biltillverkarna kan 
producera bilar som drivs med både 
konventionella och alternativa bränslen 
för att åstadkomma en omställning till 
bränslen med låga koldioxidutsläpp, 
omfattar denna förordning särskilda 
bestämmelser som syftar till att främja 
större användning av 
alternativbränslefordon på den 
europeiska marknaden.

Or. en

Motivering

I samband med utsläppsmålet görs ingen skillnad mellan koldioxid från fossila bränslen och 
koldioxid från biobränslen. Om lagstiftningen syftar till att minska människans bidrag till 
mängden koldioxid i atmosfären, bör målet vara att hitta alternativ till fossila bränslen. Det 
enklaste sättet för tillverkarna att uppfylla kraven i förslaget till förordning är genom att byta 
till dieselmotorer. Men lagstiftningen bör också öppna för alternativa bränslelösningar som i 
dagsläget kanske inte motsvarar lagstiftningens krav, trots att de minskar koldioxidutsläppen 
sett från källa till hjul.
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Ändringsförslag 32
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Denna förordning innehåller 
bestämmelser om stöd till försäljning av 
bränsleflexibla fordon på den europeiska 
marknaden, med beaktande av att man 
med biobränslen kan uppnå avsevärda 
minskningar av koldioxidutsläppen om 
man utgår från drivmedelslivscykeln 
(”well-to-wheel”), och att biltillverkarna 
kan klara av övergången till dessa 
drivmedel som släpper ut mindre 
koldioxid med fordon, som kan drivas av 
såväl konventionella som alternativa 
drivmedel.

Or. de

Motivering

Mineraloljeindustrin kommer att inrätta en fullständig infrastruktur för nya drivmedel först 
när det råder tillräcklig efterfrågan. För att klara av detta problem kommer 
fordonstillverkarna att utrusta sina fordon med en teknik, som möjliggör att de kan köra med 
varje kombination av bensin och biodrivmedel, eftersom fordonet kommer att känna igen 
blandningsförhållandet automatiskt med hjälp av en sensor. Denna extra tekniska utrustning 
gör det möjligt att driva fordonet under dess livscykel (cirka 12 år) med biodrivmedel, vilket 
kan leda till avsevärda utsläppsminskningar av koldioxid.

Ändringsförslag 33
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Fordon avsedda för särskilda 
ändamål för vilka det finns särskilda 
typgodkännandekrav, även fordon som är 
specialbyggda för att kunna rymma en 

utgår
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rullstol i enlighet med gemenskapens 
riktlinjer för att hjälpa funktionshindrade, 
bör inte omfattas av den här 
förordningen.

Or. de

Motivering

I förordningen fastställs ett genomsnittsvärde som tillverkarna ska följa, och inte en bindande 
standard som de nytillverkade bilarna ska följa, som hos Euro-normerna. Ett undantag för 
fordon avsedda för särskilda ändamål, som hos Euro-normerna, är onödigt i denna 
förordning, eftersom fordon med högre utsläpp av koldioxid kan kvittas mot fordon med lägre 
utsläpp av koldioxid. 

Ändringsförslag 34
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Fordon avsedda för särskilda ändamål 
för vilka det finns särskilda 
typgodkännandekrav, även fordon som är 
specialbyggda för att kunna rymma en 
rullstol i enlighet med gemenskapens 
riktlinjer för att hjälpa funktionshindrade, 
bör inte omfattas av den här förordningen.

(16) Fordon avsedda för särskilda ändamål 
för vilka det finns särskilda 
typgodkännandekrav, eller fordon som är 
specialbyggda för att kunna rymma en 
rullstol i enlighet med gemenskapens 
riktlinjer för att hjälpa funktionshindrade, 
bör inte omfattas av den här förordningen.

Or. en

Motivering

Fordon som är specialbyggda för att kunna rymma en rullstol och som inte klassas som 
rullstolsanpassade fordon men ändå är helfordonsgodkända ska undantas från
bestämmelserna i denna rättsakt. Genom de föreslagna ändringarna jämställs alla 
rullstolsanpassade fordon i förordningen. Detta skulle vara i linje med gemenskapens politik 
för att hjälpa personer med funktionshinder.
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Ändringsförslag 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att främja 
marknadspenetrationen för utsläppsfria 
och utsläppssnåla fordon ska varje 
nyregistrerat fordon fram till och med 
2015 räknas tre gånger respektive en och 
en halv gång för att få fram det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet.

Or. de

Motivering

Det måste finnas en innovationsbonus för särskilt innovativa fordon som orsakar mycket låga 
eller inte orsakar några koldioxidutsläpp alls, så att dessa snabbare kan komma ut på 
marknaden.

Ändringsförslag 36
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I direktiv 2007/46/EG fastställs att 
tillverkare ska utfärda ett intyg om 
överensstämmelse som måste åtfölja varje 
ny personbil och att medlemsstaterna är 
tvungna att godkänna registrering och 
ibruktagande av en ny personbil endast om 
den åtföljs av ett giltigt sådant intyg. De 
uppgifter som medlemsstaterna samlar in 
bör överensstämma med det intyg om 
överensstämmelse som tillverkaren 
utfärdat.

(21) I direktiv 2007/46/EG fastställs att 
tillverkare ska utfärda ett intyg om 
överensstämmelse som måste åtfölja varje 
ny personbil och att medlemsstaterna är 
tvungna att godkänna registrering och 
ibruktagande av en ny personbil endast om 
den åtföljs av ett giltigt sådant intyg. De 
uppgifter som medlemsstaterna samlar in 
bör överensstämma med det intyg om 
överensstämmelse som tillverkaren utfärdat 
och grundas endast på denna referens. 
Om medlemsstater har rimliga skäl att 
inte använda intyget om 



AM\728751SV.doc 23/195 PE407.904v01-00

SV

överensstämmelse när en ny personbil 
registreras och tas i bruk, bör de vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
förfarandet för övervakning är tillräckligt 
noggrant. Det bör finnas en gemensam 
europeisk standarddatabas med uppgifter 
om intyg om överensstämmelse. Den bör 
användas som en gemensam referens för 
att medlemsstaterna lättare ska kunna 
bevara sina registreringsuppgifter om 
nyregistrerade fordon.  Kommissionen bör 
se till att medlemsstaterna använder 
elektroniska nät, såsom i REGNET-
projektet, som gör det möjligt att 
ytterligare rationalisera utbytet av 
registreringsuppgifter, t.ex. om 
koldioxidutsläpp, för att åstadkomma 
noggrann övervakning.  För att 
tillverkarna ska kunna möta förändringar 
på marknaden bör kommissionen 
dessutom göra en delrapport avseende 
övervakningen för detta år tillgänglig för 
varje tillverkare senast den 30 augusti 
varje övervakningsår.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 37
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I direktiv 2007/46/EG fastställs att 
tillverkare ska utfärda ett intyg om 
överensstämmelse som måste åtfölja varje 
ny personbil och att medlemsstaterna är 
tvungna att godkänna registrering och 
ibruktagande av en ny personbil endast om 
den åtföljs av ett giltigt sådant intyg. De 
uppgifter som medlemsstaterna samlar in 
bör överensstämma med det intyg om 
överensstämmelse som tillverkaren 
utfärdat.

(21) I direktiv 2007/46/EG fastställs att 
tillverkare ska utfärda ett intyg om 
överensstämmelse som måste åtfölja varje 
ny personbil och att medlemsstaterna är 
tvungna att godkänna registrering och 
ibruktagande av en ny personbil endast om 
den åtföljs av ett giltigt sådant intyg. De 
uppgifter som medlemsstaterna samlar in 
bör överensstämma med det intyg om 
överensstämmelse som tillverkaren utfärdat 
och grundas endast på denna referens. 
Om medlemsstater har rimliga skäl att 
inte använda intyget om 
överensstämmelse när en ny personbil 
registreras och tas i bruk, bör de vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
förfarandet för övervakning är tillräckligt 
noggrant. Det bör finnas en gemensam 
europeisk standarddatabas med uppgifter 
om intyg om överensstämmelse. Den bör 
användas som en gemensam referens för 
att medlemsstaterna lättare ska kunna 
bevara sina registreringsuppgifter om 
nyregistrerade fordon. Kommissionen bör 
se till att medlemsstaterna använder 
elektroniska nät, såsom i REGNET-
projektet, som gör det möjligt att 
ytterligare rationalisera utbytet av 
registreringsuppgifter, t.ex. om 
koldioxidutsläpp, för att åstadkomma 
noggrann övervakning. För att 
tillverkarna ska kunna möta förändringar 
på marknaden bör kommissionen 
dessutom göra en delrapport avseende 
övervakningen för detta år tillgänglig för 
varje tillverkare senast den 30 augusti 
varje övervakningsår.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 38
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att 
skapa ett tillräckligt incitament för att 
vidta åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för 
teknisk utveckling. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet. Böterna bör motsvara det belopp 
som fastställts för industrin inom ramen 
för EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

Or. pl

Motivering

Böterna för extra utsläpp är orimliga i förhållande till böterna inom andra sektorer och 
därför orättvisa: Det bötesbelopp som anges i förslaget på 95 euro per g/km för utsläpp 
under 2015 och därefter (motsvarande 475 euro) överstiger det bötesbelopp som fastställts 
inom ramen för systemet med handel med utsläppsrätter på 100 euro/ton nästan fem gånger. 
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Ändringsförslag 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att 
skapa ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för 
teknisk utveckling. Böterna bör anses 
vara intäkter i Europeiska unionens 
budget.

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och m ed 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet. För att skapa ett tillräckligt 
incitament för att vidta åtgärder för att 
minska specifika koldioxidutsläpp från 
personbilar, men samtidigt se till att 
påföljden är proportionerlig i förhållande 
till andra sektorer som står för 
koldioxidutsläpp och förenlig med andra 
instrument för att minska 
koldioxidutsläpp, bör bötesnivån grundas 
på det värde som gäller i det europeiska 
systemet för handel med utsläppsrätter.

Or. de

Ändringsförslag 40
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
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genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att 
skapa ett tillräckligt incitament för att 
vidta åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för 
teknisk utveckling. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet. Böterna bör likna de avgifter som 
betalas i andra sektorer enligt EU:s 
system för handel med utsläppsrätter. 
Böterna bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. es

Motivering

De föreslagna böterna eller kompensationerna är fullständigt oproportionerliga och på intet 
sätt jämförbara med andra sektorer. De böter som föreslås i kommissionsförslaget motsvarar 
475 euro/ton 2015, vilket ska jämföras med andra sektorer inom det europeiska systemet för 
handel med utsläppsrätter där de uppgår till 20 till 40 euro/ton, med extra böter på 100 
euro/ton (vid icke-efterlevnad) plus 20 euro/ton för främjande av energisnåla fordon.

Ändringsförslag 41
Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2015. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
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åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör omfördelas till 
tillverkarna eller, då det rör sig om en 
pool, den poolansvarige, med 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
som understiger målet, varvid det 
omfördelade beloppet bör stå i proportion 
till de uppskattade totala minskningarna.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget bekräftas den tidsplan som parlamentet enades om i oktober 2007, 
vilket bör ses i samband med det miljömässigt mer ambitiösa målet om att minska de 
genomsnittliga utsläppen till 125 g koldioxid/km. Böter bör införas från och med 2015 och de 
bör stiga varje år. De inkomster som fås från biltillverkare som inte uppfyller kraven bör 
omfördelas till tillverkare av bilar med lägre utsläpp, eftersom många av dem arbetar med 
lägre vinstmarginaler till följd av att de följer en miljöriktigare strategi.

Ändringsförslag 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara intäkter 

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling på ett realistiskt och 
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i Europeiska unionens budget. genomförbart sätt. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget och 
användas för att öka stödet till forskning 
som syftar till minskade koldioxidutsläpp 
och innovation i fordonssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 43
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara intäkter 
i Europeiska unionens budget.

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna vara högre än kostnaderna för 
teknisk utveckling för samtliga tillverkare. 
Böterna bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att 
skapa ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara intäkter 
i Europeiska unionens budget.

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet. För att skapa ett tillräckligt 
incitament för att vidta åtgärder för att 
minska specifika koldioxidutsläpp från 
personbilar bör böterna återspegla 
kostnaderna för teknisk utveckling. 
Böterna bör anses vara intäkter i 
Europeiska unionens budget.

Or. de

Motivering

Det får bara förekomma en infasning. Infasningen via bilparken ger tillverkarna flexibiliteten 
att anpassa sig till genomsnittsittsvärdet för koldioxidutsläpp. Om tillverkarna inte kan 
uppfylla genomsnittet, ska de betala 95 euro per gram för extra utsläpp från och med 2012.

Ändringsförslag 45
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
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överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara intäkter 
i Europeiska unionens budget.

överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2015. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara intäkter 
i Europeiska unionens budget.

Or. de

Motivering

På grund av bilindustrins utvecklings- och produktionscykler på fem till sju år kan ett 
bindande målvärde fastställas först från 2015. En tidigare tidpunkt skulle inte motsvara de 
ekonomiska realiteterna.

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att 
skapa ett tillräckligt incitament för att 
vidta åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för 

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet. Böterna bör ligga i linje med de 
böter som betalas i andra sektorer inom 
ramen för EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.
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teknisk utveckling. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

Or. it

Motivering

De föreslagna böterna för extra utsläpp är orimligt och omotiverat höga jämfört med böterna 
i andra sektorer: böterna på 95 euro/g enligt förslaget för 2015 (motsvarande 475 euro/t) är 
faktiskt nästan fem gånger så höga som böterna på 100 euro/t i systemet för handel med 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 47
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara intäkter 
i Europeiska unionens budget.

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna vara högre än kostnaderna för 
teknisk utveckling. Böterna bör anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

Or. en

Motivering

För att EU-målet för genomsnittliga utsläpp säkert ska kunna uppnås måste böterna vara 
högre än kostnaderna för teknisk utveckling.
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Ändringsförslag 48
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna bör anses vara intäkter 
i Europeiska unionens budget.

(22) Hur väl tillverkarna uppfyller målen i 
den här förordningen bör bedömas på 
gemenskapsnivå. Tillverkare vars 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
överskrider dem som godkänns i den här 
förordningen bör betala böter för extra 
utsläpp i fråga om varje kalenderår från 
och med 2012. Böterna bör anpassas som 
en funktion av i vilken utsträckning 
tillverkarna misslyckas med att uppnå 
målet, och bör öka med tiden. För att skapa 
ett tillräckligt incitament för att vidta 
åtgärder för att minska specifika 
koldioxidutsläpp från personbilar bör 
böterna återspegla kostnaderna för teknisk 
utveckling. Böterna för extra utsläpp ska 
anses vara intäkter i Europeiska unionens 
budget och användas till att stödja 
hållbara transportsätt, särskilt 
kollektivtrafik.

Or. en

Motivering

De böter som betalas för att bilar inte uppfyller miljökraven bör bidra till utvecklingen av 
hållbara transportsätt.
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Ändringsförslag 49
Guido Sacconi

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Skatteåtgärder vore lämpliga och 
medlemsstaterna uppmanas i detta 
sammanhang att skapa incitament för att 
uppmuntra anskaffning av bilar med 
lägre koldioxidutsläpp. Rådet uppmanas 
därför att anta förslaget till direktiv om 
beskattning av personbilar.

Or. it

Motivering

Det har framgått att försäljningen av miljövänligare fordon har ökat avsevärt i de stater som 
tillämpar skattelättnader på bilar med låga koldioxidutsläpp. Rådet uppmanas vidare att anta 
förslaget till direktiv, som kommer att möjliggöra en skatteharmonisering på detta område. 
KOM(2005)0261.

Ändringsförslag 50
Guido Sacconi

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) De bestämmelser som ingår i 
översynen av direktiv 1999/94/EG bör 
föreskriva att konsumenterna ges tydliga 
uppgifter om de officiella värdena för 
fordonets bränsleförbrukning och 
specifika koldioxidutsläpp så att de kan 
göra upplysta köpval.

Or. it
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Motivering

Det reklammaterial som används vid marknadsföring av nya bilar bör bland annat innehålla 
uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för de bilmodeller som materialet 
avser.

Ändringsförslag 51
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att koldioxidutsläppen från 
personbilar ska kunna minskas måste 
infrastrukturen anpassas för att 
underlätta användningen av fordon som 
drivs med flera olika bränslen (el, vätgas, 
biobränslen m.fl.). Därför bör medel från 
strukturfonderna och jordbruksfonderna 
avsättas för detta ändamål.

Or. en

Motivering

För att ny ren teknik (vätgas, elfordon osv.) ska bära sig ekonomiskt behövs en massmarknad. 
Biltillverkare investerar mycket i sådan teknik. Kunderna kommer dock inte att köpa dessa 
fordon om det inte finns någon infrastruktur. EU:s åtgärder på detta område bör därför vara 
samordnade och stödja den infrastruktur som krävs för att uppnå de angivna målen. 

Ändringsförslag 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Dagens system för europeiskt 
typgodkännande omfattar inte alla de 
tekniska alternativ som kan ge bättre 
koldioxidprestanda. Därför måste det 
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fastställas ett förfarande för utvärdering 
av hur mycket koldioxidutsläppen kan 
minskas genom olika tekniska åtgärder 
(miljöinnovationer). Denna teknik 
återspeglas inte alls eller inte i tillräcklig 
grad vid mätningar i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Godkännanden 
av miljöinnovationer bör tjäna som 
ytterligare incitament för tillverkarna, 
genom att nyttan med innovationerna 
räknas med i det arbete tillverkarna gör 
för att nå sina specifika mål för 
minskning av koldioxidutsläppen.

Or. en

Motivering

På grund av att miljöinnovationer är så viktiga bör skälen inkludera en hänvisning till de 
koldioxidminskande innovationer som ytterligare förbättrar koldioxidprestandan, utöver de 
kompletterande åtgärder som avses i artikel 1 och som inte syns i testcykeln. Dessa 
miljöinnovationer kan på ett avgörande sätt bidra till att förbättra miljön samt gynna förarna 
och det europeiska samhället i stort.

Ändringsförslag 53
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå målet att minska 
EU:s koldioxidutsläpp, även i 
transportsektorn. I förordningen anges 
målet att de genomsnittliga utsläppen från 
nya bilar ska vara högst 
120 g koldioxid/km från och med den 1 
januari 2012. I förordningen anges de 
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enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

genomsnittliga utsläppen för nya bilar till 
130 g koldioxid/km, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och mätas 
i enlighet med förordning (EG) nr 
715/2007 och dess genomförandeåtgärder. 
Som del av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km. I 
förordningen anges också målen att de 
genomsnittliga utsläppen från nya bilar 
ska vara högst 80 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2020 och 60 g koldioxid/km 
från den 1 januari 2025, samt ett 
vägledande mål på 110 g koldioxid/km 
från den 1 januari 2017.

Or. en

Motivering

Bilindustrin måste anpassas till de övergripande minskningsmålen för koldioxidutsläppen. 
Här föreslås att de genomsnittliga utsläppen får vara högst 80 g koldioxid/km från 2020 och 
högst 60 g koldioxid/km från 2025. Syftet är att skapa incitament till att minska 
koldioxidutsläppen från bilar på lång sikt.

Ändringsförslag 54
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 

1a. Det enskilda målet ska uppnås av 
minst en fjärdedel av bilparken 2012, 
minst halva bilparken 2013, minst tre 
fjärdedelar av bilparken 2014 och av hela 
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enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km.

bilparken 2015. För att kunna uppnå det 
enskilda koldioxidmålet som ska beräknas 
enligt beräkningsformeln för hela den nya 
bilparken år 2015 krävs det 
fordonstekniska förbättringar.

1b. Inom ramen för gemenskapens 
samordnade strategi införs genom denna 
förordning kompletterande åtgärder som 
ger en utsläppsminskning på minst 
10 g koldioxid/km.
1c. Värdena för koldioxidutsläpp uppmäts 
i enlighet med förordning (EG) 
nr 2007/715 och dess 
genomförandeåtgärder. Om biltillverkare 
eller deras underleverantörer genomför 
kompletterande åtgärder som bevisligen 
minskar utsläppen av växthusgaser 
ytterligare kommer detta att beaktas enligt 
artikel 6 och bilaga III då de 
fordonstekniska kraven fastställs.

Or. de

Motivering

Utrymmet för teknisk utveckling minskar och incitamenten till effektiv miljöinnovation 
försvinner om man håller sig strikt till de resultat som uppmäts i det befintliga 
provningsförfarandet och begränsar effekten från kompletterande åtgärder till högst 10 g 
koldioxid/km. Nyregistrerade fordon bör helhetsbedömas och kunna uppnå de optimala 
värden som den tekniska utvecklingen medger. Att fortlöpande ändra provningsförfarandet är 
inte någon effektiv lösning. Därför är det lämpligt med en inräkning enligt artikel 6 och 
bilaga IIa till denna förordning.
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Ändringsförslag 55
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar och lätta 
nyttofordon för att den inre marknaden ska 
fungera som det är tänkt och för att uppnå 
målet att minska EU:s koldioxidutsläpp,
även i transportsektorn. I förordningen 
anges målet att de genomsnittliga 
utsläppen från nya bilar ska vara 120 g 
koldioxid/km från den 1 januari 2012, 
med ett långsiktigt mål på 90 g 
koldioxid/km från den 1 januari 2020, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder.

För lätta nyttofordon anges i 
förordningen målet att de genomsnittliga 
utsläppen ska vara högst 175 g 
koldioxid/km från den 1 januari 2012 och 
högst 160 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2015, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och 
mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

För att uppnå klimatmålen och införa en ambitiös standard som resten av världen kan ta efter 
bör målet vara att gränsen på 120 g koldioxid/km ska uppnås enbart genom förbättrad 
fordonsteknik. Ett ambitiöst långsiktigt mål gynnar både industrin och klimatet.
Kommissionens förslag omfattar inte skåpbilar. Skåpbilar bör omfattas av förordningen 
eftersom de står för omkring 2 procent av EU:s samlade transportutsläpp.
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Ändringsförslag 56
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå målet att minska 
EU:s koldioxidutsläpp, även i 
transportsektorn. I förordningen anges 
målet att de genomsnittliga utsläppen från
nya bilar ska vara 120 g koldioxid/km från
den 1 januari 2012, med ett långsiktigt 
mål på 90 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2020, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och mätas 
i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

För att uppnå EU:s övergripande klimatmål och införa en ambitiös standard som resten av 
världen kan ta efter bör målet vara att gränsen på 120 g koldioxid/km ska uppnås enbart 
genom förbättrad fordonsteknik. Ett ambitiöst långsiktigt mål gynnar både industrin och 
klimatet.
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Ändringsförslag 57
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar.

1. Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar.

2. Målet på 120 g/km ska uppnås för 
25 procent av de nya bilarna 2012, 
50 procent av de nya bilarna 2013, 
75 procent av de nya bilarna 2014 och för 
100 procent av de nya bilarna 2015.

I förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder.

3. I förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder.

Som del av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

4. Som del av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med alla 
ytterligare åtgärder som kan bidra till att 
minska koldioxidutsläppen. Dessa 
åtgärder motsvarar åtminstone 
10 g koldioxid/km.

Or. de

Motivering

Utvecklingen av nya produkter och modeller kräver i regel en tidsperiod på fem till sex år. På 
grund av dessa produktionscyklar bör det finnas en introduktionsfas, för att beakta 
biltillverkarnas planeringsramar. Förordningens högsta mål bör vara minskade 
koldioxidutsläpp från de europeiska biltillverkarnas nybilspark. För att ta hänsyn till den 
tekniska innovationen och tillverkarnas olika tillvägagångssätt bör valet av åtgärder för att 
uppnå målet vara upp till tillverkaren, utan att de redan gällande standarderna ifrågasätts. 
Bedömningen av hur dessa åtgärder kan bidra bör stå öppen från ett minimivärde på 10 g/km 
och uppåt, eftersom dels åtgärdernas potential inte utnyttjats fullt ut med en strikt bedömning 
och man dels bör skapa ett incitament för att vidareutveckla sådana åtgärder.
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Ändringsförslag 58
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är
tänkt och för att uppnå målet att minska 
EU:s koldioxidutsläpp, även i 
transportsektorn. I förordningen anges 
målet att de genomsnittliga utsläppen från
nya bilar ska vara 120 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2012, 80 g koldioxid/km 
från den 1 januari 2020 och 60 g 
koldioxid/km från den 1 januari 2025, 
vilket ska uppnås genom förbättrad 
fordonsteknik och mätas i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag anges de genomsnittliga utsläppen för nya personbilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom förbättrad fordonsteknik och kompletterande åtgärder 
motsvarande 10 g/km. Här föreslås att målet 120 g ska uppnås enbart genom förbättrad 
fordonsteknik. Den nödvändiga tekniken finns redan och framför allt har målet på 120 g 
koldioxid/km redan skjutits upp två gånger. Därför finns ingen anledning att skjuta upp 
genomförandet av det målet ytterligare. Ett långsiktigt mål behövs för att motverka den 
stadiga ökningen av utsläppen från bilar och skapa säkereht för bilindustrin i samband med 
planeringen av forskning och utveckling. 
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Ändringsförslag 59
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål
Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 130 g koldioxid/km, vilket ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 120 g koldioxid/km år 2012, med 
ytterligare minskningar till ett genomsnitt 
på 80 g koldioxid/km år 2020 och 60 g 
koldioxid/km år 2025, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och mätas 
i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Den här 
förordningen kommer att kompletteras 
med åtgärder utanför testcykeln för 
typgodkännande av fordon som ska ge en 
minskning motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km före 2012.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 60
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål
Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå målet att minska 
EU:s koldioxidutsläpp, även i 
transportsektorn. I förordningen anges de 
genomsnittliga utsläppen för nya bilar till 
130 g koldioxid/km, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och mätas 
i enlighet med förordning (EG) nr 
715/2007 och dess genomförandeåtgärder. 
Som del av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km för att på så 
sätt uppnå EU:s mål på ett genomsnittligt 
koldioxidutsläpp på 120 g koldioxid/km 
från nya bilar.

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet på 
130 g/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik, ska gälla för 
minst 70 procent av bilparken 2012, för 
minst 80 procent av bilparken 2013, för 
minst 90 procent av bilparken 2014 och 
för hela bilparken 2015.

Or. de

Motivering

Det får bara förekomma en infasning. Infasningen via bilparken ger tillverkarna flexibiliteten 
att anpassa sig till genomsnittsittsvärdet för koldioxidutsläpp. Om tillverkarna inte kan 
uppfylla genomsnittet, ska de betala 95 euro per gram för extra utsläpp från och med 2012.
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Ändringsförslag 61
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål
Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar före 2012, 90 g 
koldioxid/km före 2020 och 60 g 
koldioxid/km före 2030, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och mätas 
i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag anges inga strängare långsiktiga mål för 2020 och 2030, utan 
minskningen av koldioxidutsläppen skulle upphöra efter 2012. Långsiktiga mål behövs dock 
för att ge industrin ett långsiktigt perspektiv för utvecklingen av bränslesnålare bilar och för 
att stimulera innovation. Transportutsläppen beräknas fortsätta öka om inga ytterligare 
åtgärder genomförs. Det skulle undergräva EU:s klimatpolitik.
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Ändringsförslag 62
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 130 g koldioxid/km, vilket ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 60 g
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 120 g koldioxid/km från 2012 och 
framåt, 80 g koldioxid/km från 2020 och 
framåt och 60 g koldioxid/km från 2025 
och framåt, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

120 g utan kompletterande åtgärder till 2012 är kommissionens ursprungliga förslag och 
tekniken för att uppnå detta är möjlig. Långsiktiga bindande mål behövs för att biltillverkarna 
ska kunna planera på lång sikt.

Ändringsförslag 63
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål
Genom den här förordningen fastställs I förordningen anges de genomsnittliga 
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koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 130 g koldioxid/km, vilket ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

På grundval av en konsekvensbedömning 
ska kommissionen 2014 lägga fram ett 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
om mål på medellång och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 64
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål
Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå målet att minska 
EU:s koldioxidutsläpp, även i 
transportsektorn. I förordningen anges ett 
genomsnitt på 120 g koldioxid/km som 
mål för nya bilar från den 1 januari 2012.
I förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
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tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km. Målet ska 
ses över den 1 januari 2020.

Or. en

Ändringsförslag 65
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 130 g koldioxid/km, vilket ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 130 g 
koldioxid/km från nya bilar före 2015. I 
förordningen anges att dessa
genomsnittliga utsläpp för nya bilar ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med andra
åtgärder, framför allt gällande 
miljöinnovation.

Or. en



AM\728751SV.doc 49/195 PE407.904v01-00

SV

Ändringsförslag 66
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte och mål Syfte och mål
Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål att 
minska koldioxidutsläppen i EU, även i 
transportsektorn. I förordningen anges 
målet att de genomsnittliga utsläppen från 
nya bilar ska vara 125 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2015, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och mätas 
i enlighet med förordning (EG) nr 
715/2007 och dess genomförandeåtgärder. 
Som del av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km. I 
förordningen anges också målet att de 
genomsnittliga utsläppen från nya bilar 
ska vara högst 80 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2020.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 130 g koldioxid/km, vilket ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som ska ge en minskning motsvarande 
ytterligare 10 g koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I förordningen 
anges de genomsnittliga utsläppen för nya 
bilar till 130 g koldioxid/km, vilket ska 
uppnås genom förbättrad fordonsteknik 
och mätas i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder. Som del av 
gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med åtgärder 
som syftar till en ytterligare minskning på
10 g koldioxid/km.

På grundval av en utvärdering och en 
bedömning av de rättsliga 
konsekvenserna ska kommissionen 2014 
föreslå mål på medellång och lång sikt för 
fordon som nyregistreras från och med 
2020 och förelägga rådet och parlamentet 
detta förslag för beslutsfattande. 
Samtidigt ska kommissionen lägga fram 
ett förslag om ett brett tillvägagångssätt 
för att ta fram samtliga åtgärder för att 
minska koldioxidutsläppen i syfte att 
upphäva åtskillnaden mellan 
motorbaserade/fordonsbaserade och 
kompletterande åtgärder samt 
miljöinnovationer.
Det ska fastställas ett mål för 2020 som 
genom summering av alla relevanta 
åtgärder garanterar en minskning av de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen med 
minst 20 procent i jämförelse med 2008. 
Kommissionen ska i detta sammanhang 
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beakta möjligheten att låta vägtransporter 
omfattas av det europeiska systemet för 
handel med utsläppsrätter, såsom 
föreslagits i samband med översynen av 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.
Till grund för detta förslag ska en 
omfattande bedömning av 
konsekvenserna för bilindustrin och dess 
underleverantörer utarbetas. Den ska 
omfatta en kostnads-nyttoanalys, med 
beaktande av alla relevanta tekniska 
innovationer för att minska 
koldioxidutsläppen, inom alla segment av 
personbilsmarknaden.
När ett långsiktigt mål fastställs ska 
utvecklingen när det gäller internationella 
avtal för att skydda klimatet beaktas. 

Or. de

Motivering

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 
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einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

Ändringsförslag 68
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål på ett 
genomsnittligt utsläpp på 120 g 
koldioxid/km från nya bilar. I 
förordningen anges de genomsnittliga 
utsläppen för nya bilar till 130 g 
koldioxid/km, vilket ska uppnås genom 
förbättrad fordonsteknik och mätas i 
enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 
och dess genomförandeåtgärder. Som del 
av gemenskapens integrerade 
tillvägagångssätt kommer den här 
förordningen att kompletteras med 
åtgärder som ska ge en minskning 
motsvarande ytterligare 10 g 
koldioxid/km.

Genom den här förordningen fastställs 
koldioxidmål för nya personbilar för att 
den inre marknaden ska fungera som det är 
tänkt och för att uppnå EU:s mål att 
minska koldioxidutsläppen i EU, även i 
transportsektorn. I förordningen anges 
målet att de genomsnittliga utsläppen från
nya bilar ska vara 120 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2012, med ett långsiktigt 
mål på 80 g koldioxid/km från 
den 1 januari 2020, vilket ska uppnås 
genom förbättrad fordonsteknik och mätas 
i enlighet med förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

Utsläppen från vägtransporter fortsätter att öka och tar ut de utsläppsminskningar som EU 
uppnår inom andra sektorer. Snabba och rejäla minskningar måste till om vägtransporterna 
alls ska kunna bidra till EU:s övergripande mål för att minska växthusgaserna. Dessa 
minskningar kan bara åstadkommas med stränga mål för koldioxidutsläppen från alla 
vägfordon, även personbilar.
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Ändringsförslag 69
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 1 – styckena 1a–3a (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av en utvärdering och en 
bedömning av de rättsliga 
konsekvenserna ska kommissionen 2014 
föreslå mål på medellång och lång sikt för 
fordon som nyregistreras från och med 
2020 och 2025 och förelägga rådet och 
parlamentet detta förslag för 
beslutsfattande. Samtidigt ska 
kommissionen lägga fram ett förslag om 
ett brett tillvägagångssätt för att ta fram 
samtliga åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen i syfte att upphäva 
åtskillnaden mellan 
motorbaserade/fordonsbaserade och 
kompletterande åtgärder samt 
miljöinnovationer.
Det ska fastställas ett mål för 2020 som 
genom summering av alla relevanta 
åtgärder garanterar en minskning av de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen med 
minst 20 procent i jämförelse med 2008. 
Kommissionen ska i detta sammanhang 
beakta möjligheten att låta vägtransporter 
omfattas av det europeiska systemet för 
handel med utsläppsrätter, såsom 
föreslagits i samband med översynen av 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.
Till grund för detta förslag ska en 
omfattande bedömning av 
konsekvenserna för bilindustrin och dess 
underleverantörer utarbetas. Den ska 
omfatta en kostnads-nyttoanalys, med 
beaktande av alla relevanta tekniska 
innovationer för att minska 
koldioxidutsläppen, inom alla segment av 
personbilsmarknaden. När ett långsiktigt 
mål fastställs ska utvecklingen när det 
gäller internationella avtal för att skydda 
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klimatet beaktas.

Or. de

Motivering

För att främja den tekniska utvecklingen i bilbranschen och ge biltillverkare och 
underleverantörer en långsiktig planerings- och investeringssäkerhet är det lämpligt att på 
grundval av en detaljerad utvärdering och ingående bedömning av de rättsliga 
konsekvenserna fastställa långsiktiga mål. Detta gagnar utvecklingen och införandet av 
alternativ teknik. Målen fastställs sedan utan dröjsmål inom ramen för ett 
lagstiftningsförfarande inom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 70
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2014 ska det fastställas ett mål för 
2020 som för alla relevanta åtgärder 
garanterar en minskning av de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen med 
minst 20 procent jämfört med det enskilda 
målet för 2012–2015. Utvecklingen på 
internationell nivå när det gäller 
klimatskydd ska beaktas.

Or. de

Motivering

En minskning på minst 20 procent är den minsta faktor som ska uppnås för kommande mål. 
På så sätt behandlas bilindustrin likadant som andra sektorer. Om EU skulle göra ambitiösa 
åtaganden i internationella sammanhang, ska dessa beaktas vederbörligen.
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Ändringsförslag 71
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
nya personbilar får inte överskrida 120 g 
koldioxid/km 2012, 114 g koldioxid/km 
2014, 107 g koldioxid/km 2016, 99 g 
koldioxid/km 2018 och 90 g koldioxid/km 
2020. De genomsnittliga utsläppsnivåerna 
ska anpassas för att belöna tillverkare 
som genomför miljöinnovationer med en 
mätbar effekt på minskningen av 
koldioxidutsläppen.

Or. fr

Motivering

För att målet på 100-90 g/km ska kunna uppnås till 2020 måste man i lagstiftningen ange 
målen för åren fram till dess, precis som i förslaget om översyn av Cafe-normerna för 
personbilar i USA. De mål som föreslås på medellång sikt har fastställts för att ge en 
progressiv procentuell minskning vartannat år fram till 2020.

Ändringsförslag 72
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förordningen fastställs bindande årliga 
genomsnittliga koldioxidutsläpp för nya 
personbilar grundade på en bindande 
linjär kurva mellan genomsnitten för 
2012, 2020 respektive 2025.
Differentieringen av bilarnas genomsnitt 
ska från 2013 grundas på fordonets 
markyta och en lutning på högst 
40 procent. Åtgärderna för att 
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differentiera målet fram till 2020, och som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas före den 1 januari 2012 i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 12.3.

Or. en

Motivering

En bindande kurva för de årliga genomsnitten bör anges mellan målen för 2012, 2020 och 
2025. Differentierade mål efter 2013 bör grundas på markytan, som i jämförelse med 
fordonets vikt bättre återspeglar den storleksrelaterade nyttan av en bil för kunden. 

Ändringsförslag 73
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att de testcykler 
som används för att mäta utsläppen 
regelbundet ses över. Om det visar sig att 
dessa inte längre är adekvata eller inte 
längre speglar utsläppen under verkliga 
förhållanden, ska de anpassas så att de 
ger en korrekt bild av koldioxidutsläppen 
vid körning på vägarna. Nödvändiga 
åtgärder som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i den här 
förordningen ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 12.3.

Or. fr

Motivering

De utsläpp som uppmäts under en testcykel är i genomsnitt 10-19 procent lägre än utsläppen 
under verkliga förhållanden. För vissa modeller kan skillnaden uppgå till 40 procent. Det är 
brådskande att se över testcyklerna för att ge konsumenterna tillförlitliga upplysningar om 
bränsleförbrukningen och kostnaderna och för att bredda tillverkarnas tillämpning av 
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tekniska åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, till exempel ”miljöinnovationer”.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M1 enligt 
definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG med en referensvikt på högst 
2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(”personbil”) som registreras för första 
gången i gemenskapen och som inte 
registrerats tidigare utanför gemenskapen 
(”nya personbilar”).

1. Den här förordningen ska gälla nya 
motorfordon i kategori M1 enligt 
definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG med en referensvikt på högst 
2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(”personbil”) som registreras för första 
gången i gemenskapen och som inte 
registrerats tidigare utanför gemenskapen 
(”nya personbilar”).

Or. en

Motivering

Tillägget behövs för att klargöra förordningens räckvidd.

Ändringsförslag 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M1 enligt 
definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG med en referensvikt på högst 
2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(”personbil”) som registreras för första 

1. Den här förordningen ska gälla 
personbilar enligt definitionen i punkt 3a 
i den här artikeln och lätta nyttofordon 
enligt definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG.
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gången i gemenskapen och som inte 
registrerats tidigare utanför gemenskapen 
(”nya personbilar”).

Or. en

Motivering

Genom att stryka hänvisningen till en viss referensvikt kan man undvika att mycket tunga 
fordon undantas från förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 76
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M1 enligt 
definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG med en referensvikt på högst 
2 610 kg och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(”personbil”) som registreras för första 
gången i gemenskapen och som inte 
registrerats tidigare utanför gemenskapen 
(”nya personbilar”).

1. Den här förordningen ska gälla 
motorfordon i kategori M1 och N1 enligt 
definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG och fordon för vilka 
typgodkännandet utvidgats i enlighet med 
artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007 
(”personbilar” och ”lätta nyttofordon”) 
som registreras för första gången i 
gemenskapen och som inte registrerats 
tidigare utanför gemenskapen (”nya 
personbilar” och ”nya lätta nyttofordon”).

Or. en

Ändringsförslag 77
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen mindre än tre månader före 
registrering i gemenskapen ska inte 

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen mindre än tre år före 
registrering i gemenskapen ska inte 
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beaktas. beaktas.

Or. en

Motivering

Undantaget för importerade bilar är ett kryphål. Det skulle kunna föranleda importörerna att 
först registrera bränsleslukande bilar utanför gemenskapen, för att kunna kringgå 
förordningen.

Ändringsförslag 78
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen mindre än tre månader före 
registrering i gemenskapen ska inte 
beaktas.

2. En tidigare registrering utanför 
gemenskapen mindre än tolv månader före 
registrering i gemenskapen ska inte 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 79
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förordningen gäller inte fordon avsedda 
för särskilda ändamål enligt definitionen i 
punkt 5 i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

3. Förordningen gäller inte fordon avsedda 
för särskilda ändamål enligt definitionen i 
punkt 5 i bilaga II till direktiv 2007/46/EG 
eller fordon som är specialbyggda för 
kommersiell användning och som kan 
rymma en rullstol i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007.

Or. en
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Motivering

Fordon som är specialbyggda för att kunna rymma en rullstol och som inte är klassade som 
rullstolsanpassade fordon men ändå är helfordonsgodkända ska undantas från 
bestämmelserna i denna rättsakt. Genom de föreslagna ändringarna jämställs alla 
rullstolsanpassade fordon i förordningen. Detta skulle vara i linje med gemenskapens politik 
för att hjälpa personer med funktionshinder.

Ändringsförslag 80
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förordningen gäller inte fordon 
avsedda för särskilda ändamål enligt 
definitionen i punkt 5 i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG.

utgår

Or. de

Motivering

I förordningen fastställs ett genomsnittsvärde som tillverkarna ska följa, och inte en bindande 
standard som de nytillverkade bilarna ska följa, som hos Euro-normerna. Ett undantag för 
fordon avsedda för särskilda ändamål, som hos Euro-normerna, är onödigt i denna 
förordning, eftersom fordon med högre utsläpp av koldioxid kan kvittas mot fordon med lägre 
utsläpp av koldioxid.

Ändringsförslag 81
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förordningen gäller inte fordon 
avsedda för särskilda ändamål enligt 
definitionen i punkt 5 i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG.

utgår

Or. en
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Motivering

Bland ”fordon avsedda för särskilda ändamål” ingår enligt direktiv 2007/46/EG 
campingbilar, bepansrade fordon, likbilar och rullstolsanpassade fordon. Att undanta dessa 
fordon från förordningen är inte logiskt och kan skapa kryphål på grund av definitionerna, 
särskilt de oklara definitionerna av ”campingbilar” och ”rullstolsanpassade fordon”.

Ändringsförslag 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Personbil:
Fordon konstruerade och tillverkade för 
passagerartransport med plats för högst 
åtta passagerare utöver föraren.
Karosseriet ska överensstämma med det 
som gäller för personbilar enligt följande 
kodifiering i bilaga II del C punkt 1 i 
direktiv 2007/46/EG1:
– AA Sedan.
– AB Halvkombi (sedan (AA) med 
halvkombibaklucka).
– AC Stationsvagn.
– AD Kupé.
– AE Cabriolet.
– AF Fordon avsett för flera ändamål 
(multi-purpose vehicle): Annat 
motorfordon än de som avses i AA-AE. 
Om ett sådant fordon uppfyller följande 
båda villkor ska det anses vara en 
personbil:
1) Antalet sittplatser, förutom 
förarplatsen, är högst sex. En ”sittplats” 
ska anses finnas om fordonet har 
”åtkomliga” sätesförankringar. 
(”Åtkomliga” ska syfta på de 
sätesförankringar som kan användas. För 
att förhindra sätesförankringar från att 
vara åtkomliga ska tillverkaren fysiskt 
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förhindra deras användning, t.ex. genom 
att svetsa fast täckplåtar eller genom att 
montera någon annan typ av permanent 
anordning som inte kan avlägsnas med 
användning av normalt tillgängliga 
verktyg).
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
där:
P = högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive 
last i kg
M = vikt i kg i körklart skick 
(referensvikt)
N = antal sittplatser förutom förarplatsen
__________
1 Med kodifiering enligt bilaga II, del C, 
punkt 1 till direktiv 2007/46.

Or. en

Motivering

Med denna definition av personbil kommer rättsakten även att omfatta tyngre modeller som 
kan transportera viss last (om än en begränsad mängd i förhållande till antalet sittplatser).

Ändringsförslag 83
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den ska inte gälla för ”fordon 
konstruerade för att uppfylla särskilda 
samhälleliga behov”.

Or. en

Motivering

De fordon som avses används för särskilda transporter, t.ex. pendelbussar och räddnings-
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och bärgningsfrodon. Dessa fordon har ofta en särskild konstruktion (högre, bredare och 
tyngre fordonskroppar) med särskild utväxling och därmed något större koldioxidutsläpp. 
Dessa fordonsgruppers volymer är relativt små och de något större koldioxidutsläppen har en 
försumbar påverkan på rättsaktens koldioxidmål.

Ändringsförslag 84
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) markyta: en bils spårvidd 
multiplicerad med dess hjulbas enligt 
intyget om överensstämmelse,

Or. en

Ändringsförslag 85
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen angiven i intyget om 
överensstämmelse och definierad i avsnitt 
2.1 och 2.3 i bilaga I till direktiv 
2007/46/EG,

Or. en

Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen premierar viss 
teknik för minskning av koldioxidutsläpp (t.ex. dieselanvändning och hybriddrift) framför 
annan teknik. Parametern markyta kommer också att skapa större säkerhet kring regelverket 
eftersom förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt.
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Ändringsförslag 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) miljöinnovation: varje åtgärd eller 
teknisk innovation som bevisligen ger ett 
kvantifierbart bidrag till minskade 
koldioxidutsläpp och varken ingår eller 
beaktas i tillräcklig utsträckning i 
definitionerna i förordning (EG) 
nr 715/2007 eller omfattas av de 
ytterligare åtgärder som avses i artikel 1. 
En begränsad förteckning över dessa 
åtgärder bör upprättas.

Or. fr

Motivering

Dessa miljöinnovationer bidra till miljön men måste begränsas till en fastställd förteckning.

Ändringsförslag 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) miljöinnovation: varje åtgärd eller 
teknisk innovation som bevisligen ger ett 
kvantifierbart bidrag till minskade 
koldioxidutsläpp och varken ingår eller 
beaktas i tillräcklig utsträckning i 
definitionerna i förordning (EG) 
nr 715/2007 eller omfattas av de 
ytterligare åtgärder som avses i artikel 1.

Or. en
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Motivering

Det behövs en definition av de koldioxidminskande innovationer som ytterligare förbättrar 
koldioxidprestandan utöver de kompletterande åtgärder som avses i artikel 1 och som inte 
syns i testcykeln. Dessa miljöinnovationer kan på ett avgörande sätt bidra till att förbättra 
miljön samt gynna förarna och det europeiska samhället i stort.

Ändringsförslag 88
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) miljöinnovation: alla åtgärder som 
vidtas av biltillverkarna och som 
bevisligen ger ett mätbart bidrag till att 
minska utsläppen av växthusgaser, 
särskilt koldioxid, och inte omfattas av 
provningsförfarandet enligt förordning 
(EG) nr 715/2007.

Or. en

Motivering

Alla tekniska möjligheter bör utnyttjas och tas i beaktande så att det skapas tillräckliga 
incitament för tillverkarna att införa miljöinnovationer. Att främja innovation för att minska 
koldioxidutsläppen utöver vad som anges för de kompletterande åtgärderna i artikel 1 gagnar 
inte bara miljön, utan främjar också forskning och utveckling i Europa, ökar de europeiska 
biltillverkarnas konkurrenskraft, skapar fler högkvalificerade arbeten och främjar den 
allmänna tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) utsläppsfritt fordon: personbil som 
inte släpper ut koldioxid när den står stilla 



PE407.904v01-00 66/195 AM\728751SV.doc

SV

eller körs,

Or. en

Motivering

Det måste finnas en innovationsbonus för särskilt innovativa fordon som inte orsakar några 
koldioxidutsläpp så att dessa snabbare kan komma ut på marknaden.

Ändringsförslag 90
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) specifikt maximalt gränsvärde för 
utsläpp: de specifika värdena för 
koldioxidutsläpp som tillåts för varje 
personbil som registrerats i gemenskapen,

Or. en

Ändringsförslag 91
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) ”fordon konstruerade för att uppfylla 
särskilda samhälleliga behov”: fordon i 
kategori M1 som är
i) fordon avsedda för särskilda ändamål 
enligt direktiv 2007/46/EG med en högsta 
referensvikt på 2 000 kg, 
ii) fordon med en referensvikt på mer än 
2 000 kg som är konstruerade för att ta 
minst sju passagerare utöver föraren och 
som inte är fordon i kategori M1G enligt 
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direktiv 2007/46/EG, eller
iii) fordon med en referensvikt på mer än 
1 760 kg som är om är specialbyggda för 
kommersiell användning och som kan 
rymma en rullstol,

Or. en

Motivering

De fordon som avses används för särskilda transporter, t.ex. pendelbussar och räddnings-
och bärgningsfrodon. Dessa fordon har ofta en särskild konstruktion (högre, bredare eller 
tyngre fordonskroppar) med särskild utväxling och därmed något större koldioxidutsläpp. 
Dessa fordonsgruppers volymer är relativt små och de något större koldioxidutsläppen har en 
försumbar påverkan på rättsaktens koldioxidmål.

Ändringsförslag 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) utsläppssnåla fordon: fordon, vars 
koldioxidutsläpp är lägre än 50 g/km,

Or. de

Motivering

Det måste finnas en innovationsbonus för särskilt innovativa fordon som orsakar mycket låga 
koldioxidutsläpp så att dessa snabbare kan komma ut på marknaden.
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Ändringsförslag 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) miljöinnovation: sådana tekniska 
innovationer, som bevisligen och 
oberoende av förarens körstil ger ett 
kvantifierbart bidrag till minskade 
koldioxidutsläpp och som inte ingår i den 
nya europeiska testcykeln (förordning 
(EG) nr 715/2007), eller inte beaktas 
tillräckligt i den, och som inte heller 
omfattas av de kompletterande åtgärder 
som nämns i artikel 1,

Or. de

Motivering

Bakgrunden är främjande av innovation för att minska koldioxidutsläppen, som ska förbättra 
koldioxideffektiviteten utöver de i artikel 1 nämnda kompletterande åtgärderna. Dessa 
miljöinnovationer kan ge ett bidrag till miljön, förarna och det europeiska samhället. 
Dessutom gäller det att främja konkurrenskraften och uppfinnarförmågan inom bilindustrin 
och att skapa kvalificerade arbetsplatser inom FoU inom densamma, och att skapa incitament 
för att i framtiden sprida miljövänliga investeringar på världsmarknaden.

Ändringsförslag 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) alternativbränslefordon: ett fordon 
enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder,

Or. en
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Motivering

I Euro 5-förordningen beskrivs redan alternativbränslefordon som fordon med ett 
energilagringssystem som kan drivas med olika blandningar av två eller fler bränslen 
(biobränslen).

Ändringsförslag 95
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) utsläppsfritt fordon: personbil som 
inte släpper ut koldioxid när den står stilla 
eller körs,

Or. en

Motivering

Många slags utsläppsfria bilar, såsom elbilar och hybridbilar, har funnits i flera år och 
utvecklas av många tillverkare. Hittills har utsläppsfria bilar dock inte släppts ut på 
marknaden i någon större omfattning. Produktionen av dessa fordon måste stimuleras.

Ändringsförslag 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen angiven i intyget om 
överensstämmelse och definierad i avsnitt 
2.1 och 2.3 i bilaga I till direktiv 
2007/46/EG,

Or. en
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Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen premierar viss 
teknik för minskning av koldioxidutsläpp (t.ex. dieselanvändning och hybriddrift) framför 
annan teknik. Parametern markyta kommer också att skapa större säkerhet kring regelverket 
eftersom förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt.

Ändringsförslag 97
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen angiven i intyget om 
överensstämmelse och definierad i avsnitt 
2.1 och 2.3 i bilaga I till direktiv 
2007/46/EG,

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag att använda en parameter baserad på ”vikt” slår mot tillverkare som 
gör sina bilar lättare. Detta är allt annat än önskvärt. Att minska fordonens vikt är ett av de 
främsta sätten att minska koldioxidutsläppen. Därför bör ”markyta” ligga till grund för 
parametern.

Ändringsförslag 98
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) ”bränsleförbrukningsmätare”: en 
display i fordonet som hela tiden visar den 
aktuella bränsleförbrukningen (i 
l/100 km) och som måste vara fullt synlig 
för föraren under körningen och inte går 
att stänga av,
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Or. en

Motivering

Många provningar har bekräftat att de verkliga koldioxidutsläppen skiljer sig från de utsläpp 
som mäts upp under EU:s testcykel. En bränsleförbrukningsmätare kan bidra till att minska 
den skillnaden, eftersom den visar föraren hur mycket bränsle bilen drar under körningen. 
Det kan bidra till ett miljövänligare körsätt och därmed till lägre bränsleförbrukning under 
verkliga körförhållanden. Andra positiva bieffekter av bränslesnålare körbeteenden är färre 
olyckor, minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar, mindre buller och mindre slitage på 
däck och drivsystem.

Ändringsförslag 99
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) extremt koldioxidsnåla fordon: 
fordon med utsläpp på mindre än 50 g 
koldioxid/km, uppmätta i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 och angivna 
som koldioxidutsläpp i intyget om 
överensstämmelse.

Or. en

Motivering

Tillverkarna investerar avsevärda resurser i att utveckla en genombrottsteknik för extremt 
koldioxidsnåla fordon med koldioxidutsläpp som vida understiger de fordon som för 
närvarande finns på marknaden i Europa. Under det inledande produktionsskedet kommer 
denna teknik att vara förenad med högst kännbara merkostnader och fordonen kommer att 
finnas i relativt små mängder. För att uppmuntra fortsatta investeringar i att snabbt få ut 
dessa extremt koldioxidsnåla fordon på marknaden bör den föreslagna förordningen omfatta 
ett provisoriskt system med lagstadgade superkrediteringar för dessa.
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Ändringsförslag 100
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) bränsleflexibelt etanolfordon: ett 
fordon enligt definitionen i förordning 
(EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder,

Or. en

Motivering

I Euro 5-förordningen beskrivs redan bränsleflexibla etanolfordon som fordon med ett 
energilagringssystem som kan drivas med olika blandningar av två eller fler bränslen 
(biobränslen).

Ändringsförslag 101
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) alternativbränslefordon: definieras på 
samma sätt som i förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder,

Or. de

Motivering

Redan Euro 5-lagstiftningen beskriver alternativbränslefordon som fordon som har ett system 
för att lagra drivmedlet, som kan drivas med olika blandningar av två eller flera drivmedel 
(biobränslen).
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Ändringsförslag 102
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) alternativbränslefordon: ett fordon 
enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 103
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) miljöinnovation: en åtgärd eller 
teknisk innovation som kvantifierbart 
bidrar till att minska koldioxidutsläppen, 
men som inte omfattas, eller inte beaktas 
tillräckligt, i definitionerna i förordning 
(EG) nr 715/2007 och som inte heller 
omfattas av de kompletterande åtgärder 
som nämns i artikel 1.

Or. sv

Motivering

Det finns åtgärder och lösningar som bidrar till sänkta koldioxidutsläpp men som inte 
omfattas av artikel 1 och som inte ger avtryck i testcykeln. Om vi menar allvar med vår 
ambition att sänka koldioxidutsläppen måste vi främja sådana innovationer, och 
biltillverkarna måste ges incitament att driva utvecklingen framåt. Ett exempel på en 
miljöinnovation kan vara energieffektiva lampor, s.k. LED (light-emitting diodes)-lampor kan 
vara tjugo gånger effektivare än vanliga lampor.
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Ändringsförslag 104
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) specifikt maximalt gränsvärde för 
utsläpp: de specifika maximala värdena 
för koldioxidutsläpp som tillåts för varje 
personbil som registrerats i gemenskapen,

Or. en

Motivering

Det krävs ett utsläppstak för koldioxid för varje fordon.

Ändringsförslag 105
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) alternativbränslefordon: ett fordon 
enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder,

Or. en

Motivering

I Euro 5-förordningen beskrivs redan alternativbränslefordon som fordon med ett 
energilagringssystem som kan drivas med olika blandningar av två eller fler bränslen 
(biobränslen).
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Ändringsförslag 106
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) markyta: spårvidden multiplicerad 
med hjulbasen angiven i intyget om 
överensstämmelse och definierad i avsnitt 
2.1 och 2.3 i bilaga I till direktiv 
2007/46/EG,

Or. en

Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen premierar viss 
teknik för minskning av koldioxidutsläpp (t.ex. dieselanvändning och hybriddrift) framför 
annan teknik. Parametern markyta kommer också att skapa större säkerhet kring regelverket 
eftersom förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt.

Ändringsförslag 107
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av den här 
förordningen ska tillverkare anses vara 
anslutna till varandra om de är anslutna 
företag. Med anslutna företag avses 
följande:

(fa) Med anslutna företag avses följande:

Or. en

(Artikel 3.2 flyttas till artikel 3.1 fa.)

Motivering

Av tydlighetsskäl slås artikel 3.1 och 3.2 samman.
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Ändringsförslag 108
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Det rör sig inte om ett anslutet 
företag om kommissionen på ansökan 
beslutar att det företag, som uppfyller 
förutsättningarna i punkterna a–e, inte 
verkligen styr det andra företaget. 

Or. de

Motivering

På grund av nationella bestämmelser inom företagsrätten eller om arbetstagarsidans 
medbestämmanderätt kan man föreställa sig konstellationer, där det trots att de i punkt 2 
angivna kriterierna uppfyllts inte förekommer någon verklig kontroll av det ”andra” 
företaget, särskilt inte över den för förordningen relevanta inriktningen på utformningen av 
personbilsmodellerna.

Ändringsförslag 109
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska varje personbilstillverkare 
ansvara för att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet från 25 % av dess 
fordon under 2012, 50 % under 2013, 
75 % under 2014 samt 100 % under 2015 
och varje därpå följande kalenderår inte 
överstiger det specifika utsläppsmålet som 
fastställts för tillverkarens fordon i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
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med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

Vid tillämpningen av denna föreskrift ska 
koldioxidutsläppen, justerade för 
utsläppsminskningar tack vare 
miljöinnovationer, fördelas över tre på 
varandra följande år, såsom anges i 
artikel 7.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 110
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2015 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

Or. de
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Motivering

På grund av bilindustrins utvecklings- och produktionscykler på fem till sju år kan ett 
bindande målvärde fastställas först från 2015. En tidigare tidpunkt skulle inte motsvara de 
ekonomiska realiteterna.

Ändringsförslag 111
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska varje personbilstillverkare 
ansvara för att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet från 25 % av dess 
fordon under 2012, 50 % under 2013, 
75 % under 2014 samt 100 % under 2015 
och varje därpå följande kalenderår inte 
överstiger det specifika utsläppsmålet som 
fastställts för tillverkarens fordon i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget. Vid tillämpningen av denna 
föreskrift ska koldioxidutsläppen, 
justerade för utsläppsminskningar tack 
vare miljöinnovationer, fördelas över tre 
på varandra följande år, såsom anges i 
artikel 7.

Or. en

Motivering

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, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
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performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

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

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 1 januari 
2012 och för varje kommande kalenderår 
ska samtliga personbilstillverkare ansvara 
för att 2012 25 procent, 2013 50 procent, 
2014 75 procent och för varje kommande 
kalenderår från och med 2015 100 
procent av det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

Or. de

Motivering

Rimlig förberedelsetid och konstant planeringssäkerhet måste beaktas. 
Produktutvecklingstiden för nya fordon är fem till sju år, så fordon som kommer ut på 
marknaden 2012 befinner sig redan i produktutvecklingsprocessen, respektive förs redan in 
på marknaden. På grund av dessa tekniska leveranstvång föreslås en stigande andel fordon 
som ska uppfylla tillverkarens specifika utsläppsmål.
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Ändringsförslag 113
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I.

Or. en

Motivering

Det finns inngen orsak att bevilja bilar med höga utsläpp särskilda undantag.

Ändringsförslag 114
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med artikel 1 och de specifika 
utsläppsmålen i bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
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undantaget.

Or. en

Motivering

De övergripande utsläppsmålen bör nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag 115
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2015 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget bekräftas den tidsplan som parlamentet enades om i oktober 2007, 
vilket bör ses i samband med det miljömässigt mer ambitiösa målet om att minska de 
genomsnittliga utsläppen till 125 g koldioxid/km.
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Ändringsförslag 116
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2015 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

Or. en

Motivering

Målen bör anges för 2015 och framåt så att biltillverkarnas tidsramar för nybilsutveckling 
respekteras.

Ändringsförslag 117
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 

För det kalenderår som inleds den 1 januari 
2012 och för varje kommande kalenderår 
ska samtliga personbilstillverkare ansvara 
för att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet från 25 procent av dess 
fordon under 2012, 50 procent under 
2013, 75 procent under 2014 samt 
100 procent under 2015 och varje därpå 
följande år inte överstiger det specifika 
utsläppsmålet som fastställts för den 
berörda tillverkarens fordon i enlighet 
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undantaget. med bilaga I eller, i de fall en tillverkare 
beviljats undantag i enlighet med artikel 9, 
i enlighet med det undantaget. I detta syfte 
ska koldioxidutsläppen, som anpassats 
med beaktande av de genom 
miljöinnovationer uppnådda 
koldioxidminskningarna, balanseras 
under två på varandra följande år, i 
enlighet med artikel 7.

Or. es

Motivering

För att garantera att bilindustrin redan från början kan uppfylla målen avseende 
minskningen av koldioxidutsläppen är det absolut nödvändigt med ett adekvat ikraftträdande 
och med långsiktig planeringssäkerhet, såsom avsågs i CARS 21. Miljöinnovationerna ger 
ytterligare ett bidrag till ansträngningarna att uppnå koldioxidminskningar utöver de i artikel 
1 nämnda kompletterande åtgärderna, som inte beaktas i godkännandetesterna.

Ändringsförslag 118
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska varje personbilstillverkare 
ansvara för att det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet från 25 % av dess 
fordon under 2012, 50 % under 2013, 
75 % under 2014 samt 100 % under 2015 
och varje därpå följande kalenderår inte 
överstiger det specifika utsläppsmålet som 
fastställts för tillverkarens fordon i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

Vid tillämpningen av denna föreskrift ska 
koldioxidutsläppen, justerade för 
utsläppsminskningar tack vare 
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miljöinnovationer, fastställas för tre på 
varandra följande år, såsom anges i 
artikel 7.

Or. fr

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 119
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I eller, i de fall en 
tillverkare beviljats undantag i enlighet 
med artikel 9, i enlighet med det 
undantaget.

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2012 och för varje kommande 
kalenderår ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmålet som fastställts i 
enlighet med bilaga I.

Or. en

Motivering

Det finns inget som motiverar att man beviljar undantag för tillverkare av bilar med höga 
utsläpp. Detta skulle leda till en snedvridning av marknaden och skapa incitament för 
biltillverkare att skapa just ett sådant företag som har rätt till dessa undantag. Följaktligen 
skulle ett betydande antal nya bilar som registreras inte omfattas av lagstiftningen.
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Ändringsförslag 120
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds 
den 1 januari 2020 och för varje 
kommande kalenderår ska det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet för personbilar 
fastställas med utgångspunkt i den 
översyn som ska göras i enlighet med 
artikel 10, men får inte i något fall 
överstiga 80 g koldioxid/km.

Or. en

Motivering

Här föreslås ett mål på medellång sikt (2020) som är mer ambitiöst än det som parlamentet 
enades om i oktober 2007. Bakgrunden är industrins numera mycket mer progressiva 
hållning och konsumenternas krav på förändring till följd av den enorma ökningen av 
oljepriserna.

Ändringsförslag 121
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna föreskrift ska 
koldioxidutsläppen, justerade för 
utsläppsminskningar tack vare 
miljöinnovationer, fördelas över tre på 
varandra följande år, såsom anges i 
artikel 7.

Or. en
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Motivering

Det är inte realistiskt att en enskild fordonstillverkare exakt skulle kunna styra de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen per kalenderår i ett EU med 27 medlemsstater. Skälen är 
oförutsedda faktorer som försvårar bedömningen (såsom osäkerhet i fråga om tidsmässig 
planering och logistik), skillnader inom övervakningen, oväntade förändringar i efterfrågan 
från kundernas sida, tekniskt betingade dröjsmål med introduceringen av nya 
fordonsmodeller samt den ekonomiska helhetssituationen i medlemsstaterna. 
Miljöinnovationer förbättrar ytterligare koldioxidprestandan utöver de kompletterande 
åtgärder som avses i artikel 1 och syns inte i testcykeln.

Ändringsförslag 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till och med 2015 ska tillverkare av 
utsläppsfria fordon räkna varje 
nyregistrerat fordon tre gånger för att få 
fram det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet. 

Or. de

Motivering

Det måste finnas en innovationsbonus för särskilt innovativa fordon som inte orsakar några 
koldioxidutsläpp så att dessa snabbare kan komma ut på marknaden.

Ändringsförslag 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till och med 2015 ska tillverkare av 
utsläppssnåla fordon räkna varje 
nyregistrerat fordon en och en halv gång 
för att få fram det genomsnittliga 
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specifika koldioxidutsläppet. 

Or. de

Motivering

Det måste finnas en innovationsbonus för särskilt innovativa fordon som orsakar mycket låga 
koldioxidutsläpp så att dessa snabbare kan komma ut på marknaden.

Ändringsförslag 124
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2013 och för varje kommande 
kalenderår, inklusive det år som inleds 
den 1 januari 2020, ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I punkt 1, och för att 
målet på 80 g koldioxid/km nås till den 
1 januari 2020.

Or. en

Motivering

Långsiktiga bindande mål behövs för att biltillverkarna ska kunna planera på lång sikt.
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Ändringsförslag 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till och med 2015 ska tillverkare av 
personbilar med specifika 
koldioxidutsläpp, som ligger under det i 
bilaga I angivna utsläppsmålet med 20 
procent, 30 procent, 40 procent och 50 
procent, räkna varje nyregistrerat fordon 
två, tre, fyra och fem gånger för att få 
fram det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet, motsvarande det 
procentuella underskridandet av 
utsläppsmålet. 

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till och med 2015 ska tillverkare av 
personbilar med specifika 
koldioxidutsläpp, som ligger under det i 
enlighet med denna förordning i bilaga I 
angivna utsläppsmålet med 50 procent, 
räkna varje nyregistrerat fordon fem 
gånger för att få fram det genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläppet, motsvarande 
det procentuella underskridandet av det 
angivna utsläppsmålet. 

Or. de

Motivering

Syfte: Att skapa incitament för tillverkarna att få ut fordon på marknaden som uppnår mer än 
de angivna målen för utsläppsminskningen, utan snedvridning av konkurrensen. Förslaget 
med ett strikt gränsvärde för att dela ut supercredits står i strid med förordningsförslagets 
grundtanke. Eftersom koldioxidutsläppet alltid står i förhållande till vikten ska bedömningen 
av hur ”bra” koldioxidutsläppet är alltid också stå i förhållande till denna parameter.

Ändringsförslag 127
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det kalenderår som inleds den 
1 januari 2021 och för varje kommande 
kalenderår, inklusive det år som inleds 
den 1 januari 2025 och varje kalenderår 
därefter, ska samtliga 
personbilstillverkare ansvara för att det 
genomsnittliga specifika 
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koldioxidutsläppet inte överstiger det 
specifika utsläppsmål som fastställts i 
enlighet med bilaga I punkt 1, och för att 
målet på 60 g koldioxid/km nås till 
den 1 januari 2025.

Or. en

Motivering

120 g utan kompletterande åtgärder till 2012 är kommissionens ursprungliga förslag och 
tekniken för att uppnå detta är möjlig. Långsiktiga bindande mål behövs för att biltillverkarna 
ska kunna planera på lång sikt.

Ändringsförslag 128
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2016 ska de 
nationella myndigheterna, med 
hänvisning till utsläppen eller 
bränsleförbrukningen, vägra att bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande för nya fordonstyper som 
överskrider sina specifika 
koldioxidutsläppsmål enligt bilaga I 
punkterna 1 och 2 med 50 procent.

Or. en

Motivering

Det behövs ett utsläppstak för koldioxid för varje fordon.
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Ändringsförslag 129
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Bränsleflexibla fordon

Vid bedömningen av om en enskild 
personbilstillverkare uppfyllt det specifika 
utsläppsmål som avses i artikel 4 ska de 
koldioxidutsläpp som anges i intyget för 
överensstämmelse för samtliga 
bränsleflexibla etanolfordon som 
registrerats i Europeiska unionen 
minskas med en faktor på 5 procent eller 
högst 8 g koldioxid/km med hänsyn till 
den större tekniska kapacitet för 
utsläppsminskning som följer av att de 
kan drivas med två olika bränslen. Denna 
minskning ska inte gälla fordon med en 
referensvikt över 2 000 kg.
Denna faktor ska ökas till 20 procent eller 
högst 30 g koldioxid/km om minst 
10 procent av tankstationerna i den 
medlemsstat där fordonet registrerats 
erbjuder E85 som uppfyller EU:s 
hållbarhetskriterier. Denna minskning 
ska inte heller gälla fordon med en 
referensvikt över 2 000 kg.

Or. en

Motivering

Bränsleleverantörer brukar inte skapa någon infrastruktur för biobränslen förrän det finns 
tillräcklig efterfrågan på bränslet i fråga. Bränsleflexibla fordon, som automatiskt kan köras 
på en kombination av bensin och biobränslen, är ett sätt att öppna marknaden för 
biobränslen. Tillsammans med kommande hållbarhetskriterier för biobränslen och effektivare 
fordonsteknik är detta ett av många sätt att minska koldioxidutsläppen.
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Ändringsförslag 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Specifika utsläppsmål för 
”alternativbränslefordon”

Vid bedömningen av om en enskild 
personbilstillverkare uppfyllt det specifika 
utsläppsmål som avses i artikel 4 ska de 
koldioxidutsläpp som anges i intyget för 
överensstämmelse för samtliga 
alternativbränslefordon, enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 715/2007, som registrerats i 
Europeiska unionen minskas med en 
faktor på 5 procent med hänsyn till den 
större tekniska kapacitet för 
utsläppsminskning som följer av att de 
kan drivas med två olika bränslen. Denna 
faktor ska ökas till 20 procent om minst 
10 procent av tankstationerna i den 
medlemsstat där fordonet registrerats 
erbjuder biobränslen som uppfyller EU:s 
hållbarhetskriterier.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 131
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Extremt koldioxidsnåla fordon

Vid bedömningen av om en enskild 
personbilstillverkare uppfyllt de specifika 
utsläppsmål som avses i artikel 4 ska, vid 
beräkningen av tillverkarens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp, 
en multiplikationsfaktor tillämpas på alla 
extremt koldioxidsnåla fordon från 
tillverkaren, vilka registrerats i 
Europeiska unionen, för att under 
perioden mellan den 1 januari 2012 och 
det år som inleds den 1 januari 2016 
stegvis upphöra att tillämpas, enligt vad 
som föreskrivs i bilaga 1a.

Or. en

Motivering

Tillverkarna investerar avsevärda resurser i att utveckla en genombrottsteknik för extremt 
koldioxidsnåla fordon med koldioxidutsläpp som vida understiger dem hos fordon som för 
närvarande finns på marknaden i Europa. Under det inledande produktionsskedet kommer 
denna teknik att vara förenad med högst kännbara merkostnader och fordonen kommer att 
finnas i relativt små mängder. För att uppmuntra fortsatta investeringar i att snabbt få ut 
dessa extremt koldioxidsnåla fordon på marknaden bör den föreslagna förordningen omfatta 
ett provisoriskt system med lagstadgade superkrediteringar för dessa.
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Ändringsförslag 132
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a 
Specifika utsläppsmål

Vid bedömningen av om en enskild 
tillverkare uppfyllt det specifika 
utsläppsmål som avses i artikel 4 ska de 
koldioxidutsläpp som anges i intyget för 
överensstämmelse för samtliga 
alternativbränslefordon som registrerats i 
Europeiska unionen minskas med en 
faktor på 5 procent.

Or. en

Motivering

Alternativa bränslen ger stora möjligheter att minska koldioxidutsläppen från källa till hjul. 
Bilarna bör därför anpassas för att kunna drivas med dessa bränslen.

Ändringsförslag 133
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a 
Specifika gränsvärden för utsläpp

Från och med den 1 januari 2012 ska de 
nationella myndigheterna, med 
hänvisning till utsläppen eller 
bränsleförbrukningen, vägra att bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande för nya fordonstyper som 
överskrider sina specifika utsläppsmål 
enligt bilaga I med mer än 60 g 
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koldioxid/km.

Or. en

Ändringsförslag 134
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Särskilda utsläppsmål för 
alternativbränslefordon

För att ta reda på om varje enskild 
personbilstillverkare uppfyller de 
särskilda utsläppsmålen enligt artikel 4, 
ska de koldioxidutsläpp från ett i EU 
registrerat fordon som anges i intyget om 
överensstämmelse för 
alternativbränslefordon, definierat på 
samma sätt som i förordning (EG) nr 
715/2007, med beaktande av den större 
tekniska potentialen och den större 
potentialen för utsläppsminskningar som 
erbjuds av framdrivningssystem med två 
drivmedel, minskas med 5 procent. Denna 
faktor ska höjas till en minskning med 
20 procent om minst 10 procent av alla 
bensinstationer i det EU-medlemsland, 
där fordonet är registrerat, erbjuder 
biodrivmedel som uppfyller EU:s 
hållbarhetskriterier.

Or. de

Motivering

Mineraloljeindustrin kommer att inrätta en fullständig infrastruktur för nya drivmedel först 
när det råder tillräcklig efterfrågan. För att klara av detta problem kommer 
fordonstillverkarna att utrusta sina fordon med en teknik, som möjliggör att de kan köra med
varje kombination av bensin och biodrivmedel, eftersom fordonet kommer att känna igen 
blandningsförhållandet automatiskt med hjälp av en sensor. Denna extra tekniska utrustning 



PE407.904v01-00 96/195 AM\728751SV.doc

SV

gör det möjligt att driva fordonet under dess livscykel (cirka 12 år) med biodrivmedel, vilket 
kan leda till avsevärda utsläppsminskningar av koldioxid.

Ändringsförslag 135
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Specifika utsläppsmål för 
alternativbränslefordon

Vid bedömningen av om en enskild 
personbilstillverkare uppfyllt det specifika 
utsläppsmål som avses i artikel 4 ska de 
koldioxidutsläpp som anges i intyget för
överensstämmelse för samtliga 
alternativbränslefordon, enligt 
definitionen i 
förordning (EG) nr 715/2007, som 
registrerats i Europeiska unionen, 
minskas med en faktor på 5 procent med 
hänsyn till den större tekniska kapacitet 
för utsläppsminskning som följer av att de 
kan drivas med biobränslen, i enlighet 
med förordning (EG) nr 715/2007, som 
uppfyller EU:s hållbarhetskriterier.
Denna faktor ska ökas linjärt i 
förhållande till den faktiska 
förbrukningen av biobränslen som 
uppfyller EU:s hållbarhetskriterier i varje 
medlemsstat. När alternativbränslebilarna 
i ett visst land till minst 80 procent drivs 
med biobränslen ska faktorn höjas till 
högst 20 procent.

Or. en

Motivering

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 
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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%.

Ändringsförslag 136
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillverkare kan bilda en pool för att 
uppfylla sina skyldigheter att införa 
utsläppsfria fordon enligt bilaga I 
punkt 2a.

Or. en

Motivering

Tröskelmål måste anges för at stimulera produktionen av utsläppsfria fordon. Tillverkarna 
ska ha rätt att bilda en pool för att uppfylla dessa mål.

Ändringsförslag 137
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Förutom i de fall anmälan lämnas enligt 
punkt 3, ska tillverkarna i en pool som 
lämnar in information till kommissionen 
anses vara en tillverkare vid tillämpningen
av den här förordningen.

7. Förutom i de fall anmälan lämnas enligt 
punkt 3, ska tillverkarna i en pool som 
lämnar in information till kommissionen 
anses vara en enda tillverkare för 
uppfyllande av kraven i artikel 4. 
Information om övervakning och 
rapportering kommer att registreras, 
rapporteras och finnas tillgänglig i den 
centrala förteckningen för enskilda 
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tillverkare samt för pooler.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar den 1 januari 2010
och varje efterföljande år ska varje 
medlemsstat för varje ny personbil som 
registreras på dess territorium registrera 
information i enlighet med del A i 
bilaga II.

1. För det år som börjar den 1 januari 2012
och varje efterföljande år ska varje 
medlemsstat för varje ny personbil som 
registreras på dess territorium registrera 
information i enlighet med del A i 
bilaga II.

Or. de

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering av genomsnittliga utsläpp inledas samtidigt som lagstiftningen träder i kraft.

Ändringsförslag 139
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar den
1 januari 2010 och varje efterföljande år
ska varje medlemsstat för varje ny 
personbil som registreras på dess 
territorium registrera information i enlighet 
med del A i bilaga II.

1. För den månad som börjar den
1 januari 2012 och varje efterföljande 
månad ska varje medlemsstat för varje ny 
personbil som registreras på dess 
territorium registrera information i enlighet 
med del A i bilaga II. Tillverkarna bör 
förses med denna information.

Or. en
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Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering ligga i linje med genomförandet av förordningen. Därför bör det inledande året 
vara 2012. Tillverkarna bör få månatliga uppgifter om prestanda så att de vid behov kan 
reagera på marknadsutvecklingen.

Ändringsförslag 140
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar den
1 januari 2010 och varje efterföljande år
ska varje medlemsstat för varje ny 
personbil som registreras på dess 
territorium registrera information i enlighet 
med del A i bilaga II.

1. För den månad som börjar den
1 januari 2012 och varje efterföljande 
månad ska varje medlemsstat för varje ny 
personbil som registreras på dess 
territorium registrera information i enlighet 
med del A i bilaga II. Tillverkarna bör 
förses med denna information.

Or. en

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering ligga i linje med genomförandet av förordningen. Därför bör det inledande året 
vara 2012. Tillverkarna bör få månatliga uppgifter om prestanda så att de vid behov kan 
reagera på marknadsutvecklingen.

Ändringsförslag 141
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar den
1 januari 2010 och varje efterföljande år
ska varje medlemsstat för varje ny 
personbil som registreras på dess 

1. För den månad som börjar den
1 januari 2012 och varje efterföljande 
månad ska varje medlemsstat för varje ny 
personbil som registreras på dess 
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territorium registrera information i enlighet 
med del A i bilaga II.

territorium registrera information i enlighet 
med del A i bilaga II. Tillverkarna bör 
förses med denna information.

Or. en

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering ligga i linje med genomförandet av förordningen. Därför bör det inledande året 
vara 2012. Tillverkarna bör få månatliga uppgifter om prestanda så att de vid behov kan 
reagera på marknadsutvecklingen.

Ändringsförslag 142
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senaste den 28 februari 2011 och varje 
efterföljande år ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 31 juli 2012 och varje 
efterföljande halvår ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som granskats av en 
auktoriserad revisor och som anges i del B 
i bilaga II med avseende på föregående 
kalenderår. Uppgifterna ska överlämnas i 
det format som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 143
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senaste den 28 februari 2011 och varje 
efterföljande år ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 28 februari 2011 och varje 
efterföljande år ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som granskats av en 
auktoriserad revisor och som anges i del B 
i bilaga II med avseende på föregående 
kalenderår. Uppgifterna ska överlämnas i 
det format som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

Det faktum att en auktoriserad revisor ska verifiera medlemsstaternas uppgifter bör 
garantera att medlemsstaterna samlar in och övervakar de koldioxiduppgifter som anges i 
intyget om överensstämmelse och att bilmodellerna tilldelas rätt tillverkare.

Ändringsförslag 144
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senaste den 28 februari 2011 och varje 
efterföljande år ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som anges i del B i bilaga II 
med avseende på föregående kalenderår. 
Uppgifterna ska överlämnas i det format 
som anges i del C i bilaga II.

2. Senast den 31 juli 2012 och varje 
efterföljande halvår ska medlemsstaten 
fastställa och till kommissionen överlämna 
de uppgifter som granskats av en 
auktoriserad revisor och som anges i del B 
i bilaga II med avseende på föregående 
kalenderår. Uppgifterna ska överlämnas i 
det format som anges i del C i bilaga II.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 145
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det år som börjar den 1 januari 2016 
och för varje efterföljande år ska 
medlemsstaten fastställa och till 
kommissionen överlämna de uppgifter 
som anges i del B i bilaga II med 
avseende på föregående kalenderår 
angående utsläppsfria fordon, varvid man 
ska tillämpa metoden för beräkning av de 
växthusgasutsläpp som hänför sig till den 
energi som används till att producera 
bränsle för utsläppsfria fordon enligt 
punkt 4a. Uppgifterna ska överlämnas i 
det format som anges i del C i bilaga II.

Or. en

Motivering

Produktionen av utsläppsfria fordon måste stimuleras. Produktionen av bränslen för 
utsläppsfria fordon ger upphov till växthusgasutsläpp, bland annat till följd av produktionen 
av el för elektriska fordon. Dessa utsläpp måste redovisas från och med 2016. Det att man 
inte räknar med de totala koldioxidutsläppen före detta år kommer att innebära ett ytterligare 
incitament för utsläppsfria fordon.
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Ändringsförslag 146
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
den här artikeln och senast den 
30 juni 2011 och varje efterföljande år för 
varje tillverkare göra en preliminär 
beräkning av följande:

4. Kommissionen ska upprätta en central 
förteckning över de uppgifter som 
medlemsstaterna rapporterat i enlighet med 
den här artikeln och senast den 
30 augusti 2012 och varje efterföljande 
halvår för varje tillverkare göra en 
preliminär beräkning av följande:

Or. en

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör övervakning och 
rapportering ligga i linje med genomförandet av förordningen. Därför bör det inledande året 
vara 2012. Det är viktigt att tillverkarna i ett tidigt skede vet vilket det officiella 
koldioxidvärdet kommer att bli, och därför måste kommissionens preliminära beräkningar 
och rapporter offentliggöras varje halvår.

Ändringsförslag 147
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska före den 
1 januari 2010 fastställa en metod för 
beräkning av de växthusgasutsläpp som 
hänför sig till den energi som används till 
att producera bränsle för utsläppsfria 
fordon, varvid man ska utgå från den 
genomsnittliga mängd energi som 
används till att producera bränsle för 
utsläppsfria fordon i varje medlemsstat 
om inte en tillverkare kan bevisa att den 
mängd energi som används till att 
producera bränsle för dess utsläppsfria 
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fordon ligger under genomsnittet.

Or. en

Motivering

Utsläppsfria fordon ger upphov till indirekta växthusgasutsläpp, bland annat till följd av 
produktionen av el för elektriska fordon. Det behövs en metod för beräkning av dessa 
indirekta utsläpp.

Ändringsförslag 148
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkare får inom två månader efter 
att de meddelats den preliminära 
beräkningen enligt punkt 4 underrätta 
kommissionen om eventuella oriktigheter i 
uppgifterna, med angivande av i vilken 
medlemsstat den anser att oriktigheterna 
har uppstått.

5. Tillverkare får inom sex månader efter 
att de meddelats den preliminära 
beräkningen för kalenderåret enligt punkt 
4 underrätta kommissionen om eventuella 
oriktigheter i uppgifterna, med angivande 
av i vilken medlemsstat den anser att 
oriktigheterna har uppstått.

Kommissionen ska beakta alla synpunkter 
från tillverkare och senast den
30 september bekräfta, eller ändra och 
bekräfta de preliminära beräkningarna 
enligt punkt 4.

Kommissionen ska beakta alla synpunkter 
från tillverkare och senast den 31 mars 
påföljande år bekräfta, eller ändra och 
bekräfta, de preliminära beräkningarna för 
hela kalenderåret enligt punkt 4.

Or. en

Motivering

På grund av att EU har utvidgats till att omfatta 27 medlemsstater och på grund av det därav 
följande behovet att verifiera koldioxiduppgifter är det inte möjligt för tillverkarna att 
underrätta kommissionen om eventuella oriktigheter i medlemsstaternas uppgifter inom två 
månader.
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Ändringsförslag 149
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. På en tillverkares begäran ska 
miljöinnovationer beaktas i beräkningen 
av en tillverkares genomsnittliga 
koldioxidutsläpp.
Begäran ska innehålla följande uppgifter:
(a) Kalenderåret.
(b) Konkreta miljöinnovationer.
(c) En angivelse av de fordon som har 
utrustats med dessa miljöinnovationer. 
(d) Ett certifikat från ett oberoende 
behörigt institut.
Kommissionen ska anta de nödvändiga 
genomförandeåtgärderna i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 12.

Or. en

Motivering

Det bör fastställas hur miljöinnovationer kan användas och vilken roll de spelar, eftersom de 
på ett avgörande sätt kan bidra till de totala utsläppsminskningarna.

Ändringsförslag 150
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. På en tillverkares begäran ska 
miljöinnovationer beaktas i beräkningen 
av en tillverkares genomsnittliga 
koldioxidutsläpp.
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Begäran ska innehålla följande uppgifter:
(a) Kalenderåret.
(b) Konkreta miljöinnovationer.
(c) En angivelse av de fordon som har 
utrustats med dessa miljöinnovationer. 
(d) Ett certifikat från ett oberoende 
behörigt institut.
b. Kommissionen ska anta de nödvändiga 
genomförandeåtgärderna i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 12.

Or. en

Motivering

Man bör identifiera de koldioxidminskande innovationer som ytterligare förbättrar 
koldioxidprestandan utöver de kompletterande åtgärder som avses i artikel 1 och som inte 
syns i testcykeln. Dessa miljöinnovationer kan på ett avgörande sätt bidra till att förbättra 
miljön samt gynna förarna och det europeiska samhället i stort.

Ändringsförslag 151
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2015 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget bekräftar den tidsplan som parlamentet enades om i oktober 2007. Detta 
bör ses i samband med det miljömässigt mer ambitiösa målet om att minska de genomsnittliga 
utsläppen till 125 g koldioxid/km.

Ändringsförslag 152
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp, justerade med 
koldioxidminskningar tack vare 
miljöinnovationer och fördelade över tre 
på varandra följande år, under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

Or. en

Motivering

Det är inte realistiskt att en enskild fordonstillverkare exakt skulle kunna styra de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen per kalenderår i ett EU med 27 medlemsstater, mot 
bakgrund av oförutsedda faktorer som försvårar bedömningen, såsom osäkerhet i fråga om 
tidsmässig inplanering och logistik, skillnader inom övervakningen, oväntade förändringar i 
efterfrågan från kundernas sida, tekniskt betingade dröjsmål med introduceringen av nya 
fordonsmodeller samt den ekonomiska helhetssituationen i medlemsstaterna. 
Miljöinnovationer förbättrar ytterligare koldioxidprestandan utöver de kompletterande 
åtgärder som avses i artikel 1 och som inte syns i testcykeln.
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Ändringsförslag 153
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp, justerade med 
koldioxidminskningar tack vare 
miljöinnovationer och fördelade över tre 
på varandra följande år, under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

Or. en

Ändringsförslag 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp, justerade med 
koldioxidminskningar tack vare 
miljöinnovationer och fördelade över två 
på varandra följande år, under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

Or. en



AM\728751SV.doc 109/195 PE407.904v01-00

SV

Motivering

Det är inte realistiskt att en enskild fordonstillverkare exakt skulle kunna styra de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen per kalenderår i ett EU med 27 medlemsstater, mot 
bakgrund av oförutsedda faktorer som försvårar bedömningen, såsom osäkerhet i fråga om 
tidsmässig inplanering och logistik, skillnader inom övervakningen, oväntade förändringar i 
efterfrågan från kundernas sida, tekniskt betingade dröjsmål med introduceringen av nya 
fordonsmodeller samt den ekonomiska helhetssituationen i medlemsstaterna. 
Miljöinnovationer förbättrar ytterligare koldioxidprestandan utöver de kompletterande 
åtgärder som avses i artikel 1 och som inte syns i testcykeln.

Ändringsförslag 155
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp, justerade med 
koldioxidminskningar tack vare 
miljöinnovationer och fördelade över tre 
på varandra följande år, under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

Or. en

Motivering

Det är inte realistiskt att en enskild fordonstillverkare exakt skulle kunna styra de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen per kalenderår i ett EU med 27 medlemsstater, mot 
bakgrund av oförutsedda faktorer som försvårar bedömningen, såsom osäkerhet i fråga om 
tidsmässig inplanering och logistik, skillnader inom övervakningen, oväntade förändringar i 
efterfrågan från kundernas sida, tekniskt betingade dröjsmål med introduceringen av nya 
fordonsmodeller samt den ekonomiska helhetssituationen i medlemsstaterna. 
Miljöinnovationer förbättrar ytterligare koldioxidprestandan utöver de kompletterande 
åtgärder som avses i artikel 1 och som inte syns i testcykeln.
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Ändringsförslag 156
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2013 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

Or. de

Motivering

Biltillverkarna anger att det på grund av produktuvecklingscyklerna är orealistiskt med 2012 
som inträdesår. Man bör dock påminn om att målvärdet 120 gram för 2012 fastställdes 
politiskt redan 1994. För att beakta båda punkterna föreslår förslagsställaren att böterna, till 
skillnad från vad kommissionen föreslår, först ska börja tas ut från 2013. Därmed mildras 
problemen för biltillverkarna samtidigt som de politiska signalerna (ikraftträdandet 2012) 
kvarstår. Biltillverkare som uppför sig lagenligt kommer säkert att belönas genom kundernas 
köpbeteende.

Ändringsförslag 157
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2012 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.

1. I de fall en tillverkares genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp under 
kalenderåret 2015 eller ett efterföljande 
kalenderår överskrider dess specifika 
utsläppsmål för det året ska kommissionen 
utfärda böter för extra utsläpp för 
tillverkaren, eller då det rör sig om en pool, 
för den poolansvarige.



AM\728751SV.doc 111/195 PE407.904v01-00

SV

Or. de

Motivering

På grund av bilindustrins utvecklings- och produktionscykler på fem till sju år kan ett 
bindande målvärde fastställas först från 2015. En tidigare tidpunkt skulle inte motsvara de 
ekonomiska realiteterna.

Ändringsförslag 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

Extra utsläpp x antalet nya personbilar x de 
böter för extra utsläpp som anges punkt i 3.

Extra utsläpp x antalet nya personbilar som 
släpper ut mer än 130 g koldioxid/km + 
50 % av det antal nya personbilar som 
släpper ut 130 g koldioxid/km eller
mindre x de böter för extra utsläpp som 
anges punkt i 3.

Följande definitioner gäller: Följande definitioner gäller:
extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

antalet nya personbilar: antalet nya 
personbilar tillverkaren tillverkat och som 
har registrerats det aktuella året.

antalet nya personbilar: antalet nya 
personbilar tillverkaren tillverkat och som 
har registrerats det aktuella året.

Or. fr

Motivering

En så kraftig lutning som 60 procent ger en orättvis fördelning av lagstiftningsbördan, 
eftersom vissa tillverkare kommer att ges individuella mål på under 130 g koldioxid/km. 
Genom att minska böterna för fordon som redan följer det allmänna målet på 130 g, kan man 
respektera principen om att förorenaren ska betala och åstadkomma större rättvisa.
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Ändringsförslag 159
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

Extra utsläpp x antalet nya personbilar x de 
böter för extra utsläpp som anges punkt i 3.

Extra utsläpp x antalet nya personbilar som 
inte uppfyller tillverkarens mål för 
genomsnittliga specifika utsläpp x de 
böter för extra utsläpp som anges punkt i 3.

Följande definitioner gäller: Följande definitioner gäller:

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

antalet nya personbilar: antalet nya 
personbilar tillverkaren tillverkat och som 
har registrerats det aktuella året.

antalet nya personbilar som i genomsnitt 
inte uppfyller tillverkarens specifika 
utsläppsmål: antalet nya personbilar
tillverkaren tillverkat och som har 
registrerats det aktuella året vars utsläpp 
överskrider en tröskel, så att de 
genomsnittliga utsläppen för alla de bilar 
som tillverkaren har registrerat med 
utsläpp under denna tröskel uppfyller 
tillverkarens specifika utsläppsmål.

Or. fr

Motivering

Böterna för extra utsläpp är inte förenliga med den grundläggande principen om att 
förorenaren ska betala. Det är inte acceptabelt att de ska tillämpas på alla fordon oberoende 
av utsläppsnivåer. För att principen ska följas måste alla fordon vars genomsnittliga utsläpp 
ligger under gränsen för den aktuella tillverkarens specifika utsläpp premieras. Det ger 
tillverkaren incitament att så snabbt som möjligt få ut största möjliga antal fordon vars 
genomsnitt uppfyller tillverkarens eget specifika utsläppsmål på marknaden.
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Ändringsförslag 160
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

Extra utsläpp x antalet nya personbilar x de 
böter för extra utsläpp som anges punkt i 3.

Extra utsläpp x antalet nya personbilar som 
släpper ut mer än 130 g koldioxid/km x de 
böter för extra utsläpp som anges punkt i 3.

Följande definitioner gäller: Följande definitioner gäller:

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra)
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

antalet nya personbilar: antalet nya 
personbilar tillverkaren tillverkat och som 
har registrerats det aktuella året.

antalet nya personbilar: antalet nya 
personbilar tillverkaren tillverkat och som 
har registrerats det aktuella året.

Or. fr

Motivering

En så kraftig lutning som 60 procent ger en orättvis fördelning av lagstiftningsbördan, 
eftersom vissa tillverkare kommer att ges individuella mål på under 130 g koldioxid/km. 
Genom att minska böterna för fordon som redan följer det allmänna målet på 130 g, kan man 
respektera principen om att förorenaren ska betala och åstadkomma större rättvisa.

Ändringsförslag 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel:

Extra utsläpp x antalet nya personbilar x de Extra utsläpp x antalet nya personbilar som 
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böter för extra utsläpp som anges punkt i 3. i genomsnitt inte uppfyller tillverkarens 
specifika utsläppsmål x de böter för extra 
utsläpp som anges punkt i 3.

Följande definitioner gäller: Följande definitioner gäller:

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

antalet nya personbilar: antalet nya 
personbilar tillverkaren tillverkat och som 
har registrerats det aktuella året.

antalet nya personbilar som i genomsnitt 
inte uppfyller tillverkarens specifika 
utsläppsmål: antalet nya personbilar 
tillverkaren tillverkat och som har 
registrerats det aktuella året och vars 
utsläpp överskrider en tröskel, så att de 
genomsnittliga utsläppen för alla de bilar 
som tillverkaren har registrerat med 
utsläpp under denna tröskel uppfyller 
tillverkarens specifika utsläppsmål.

Or. it

Motivering

De föreskrivna böterna respekterar inte den grundläggande principen om att förorenaren 
betalar. Det är oacceptabelt att böterna skulle tillämpas på samma sätt på alla fordon 
oberoende av utsläppsnivå. Tillämpningen av principen förutsätter att man belönar de 
volymer som i genomsnitt uppfyller den enskilde tillverkarens specifika utsläppsmål. På så vis 
uppmuntras tillverkaren att släppa ut ett allt större antal fordon på marknaden som uppfyller 
målen.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel: 

2. Böterna för extra utsläpp enligt punkt 1 
ska beräknas med följande formel:

Extra utsläpp x antalet nya personbilar x de 
böter för extra utsläpp som anges punkt i 3.

Extra utsläpp x antalet nya personbilar som 
i genomsnitt inte uppfyller tillverkarens 
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specifika utsläppsmål x de böter för extra 
utsläpp som anges punkt i 3.

Följande definitioner gäller: Följande definitioner gäller:
extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

extra utsläpp: antalet (en positiv siffra) 
gram per kilometer med vilket tillverkarens 
genomsnittliga specifika utsläpp 
överskrider dess specifika utsläppsmål 
under kalenderåret, avrundat till närmaste 
tre decimaler,

antalet nya personbilar: antalet nya 
personbilar tillverkaren tillverkat och som 
har registrerats det aktuella året.

antalet nya personbilar som i genomsnitt 
inte uppfyller tillverkarens specifika 
utsläppsmål: antalet nya personbilar 
tillverkaren tillverkat och som har 
registrerats det aktuella året och vars 
utsläpp överskrider en tröskel, så att de 
genomsnittliga utsläppen för alla de bilar 
som tillverkaren har registrerat med 
utsläpp under denna tröskel uppfyller 
tillverkarens specifika utsläppsmål.

Or. it

Motivering

De föreskrivna böterna respekterar inte den grundläggande principen om att förorenaren 
betalar. Det är oacceptabelt att böterna skulle tillämpas på samma sätt på alla fordon 
oberoende av utsläppsnivå. Tillämpningen av principen förutsätter att man belönar de 
volymer som i genomsnitt uppfyller den enskilde tillverkarens specifika utsläppsmål. På så vis 
uppmuntras tillverkaren att släppa ut ett allt större antal fordon på marknaden som uppfyller 
målen.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extra utsläpp x antalet nya personbilar x de 
böter för extra utsläpp som anges punkt i 3.

Extra utsläpp x antalet nya personbilar som 
släpper ut mer än 130 g koldioxid per km 
+ 50 % av det antal nya personbilar som 
släpper ut 130 g koldioxid per km eller 
mindre x de böter för extra utsläpp som 
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anges punkt i 3.

Or. en

Motivering

En anpassning av böterna skulle innebära att principen om att förorenaren betalar igen 
skulle tillämpas i praktiken. Det föreslagna systemet skulle leda till att bilar med lägre 
utsläpp blev vanligare samt garantera en fortsatt förnyelse av bilparken och sålunda bidra till 
att det övergripande målet om att minska de sammanlagda koldioxidutsläppen uppnåddes.

Ändringsförslag 164
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska vara
(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

(a) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2015,

(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under
kalenderåret 2013, och

(b) samma belopp plus ytterligare 50 % 
för varje enskilt år, när det gäller 
efterföljande år.

(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bekräftar den tidsplan som parlamentet enades om i oktober 2007, vilket 
bör ses i samband med det miljömässigt mer ambitiösa målet om att minska de genomsnittliga 
utsläppen till 125 g koldioxid/km. Böter bör införas från och med 2015 och de bör stiga varje 
år. De inkomster som fås från biltillverkare som inte uppfyller kraven bör omfördelas till 
tillverkare av bilar med lägre utsläpp, eftersom många av dem arbetar med lägre 
vinstmarginaler till följd av att de följer en miljöriktigare strategi.
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Ändringsförslag 165
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska ligga i linje 
med de böter som betalas i andra sektorer 
inom ramen för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, and
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, and
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. en

Motivering

De föreslagna böterna för extra utsläpp är fullständigt oproportionerliga och absolut inte 
jämförbara med andra sektorer. De skulle åsamka industrin stor skada genom att hota dess 
konkurrenskraft och livsduglighet. De aktuella böterna för extra utsläpp skulle motsvara 475 
euro/t år 2015, medan en jämförelse med andra sektorer inom EU:s system för handel med 
utsläppsrätter visar att man där tillämpar 20 till 40 euro/t, ytterligare böter på 100 euro/t (vid 
bristande efterlevnad) samt 20 euro/t för främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.

Ändringsförslag 166
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska vara:
(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under (a) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
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kalenderåret 2012, kalenderåret 2013,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

(b) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och

(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och

(c) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2015.

(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 167
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska vara 95 
euro i fråga om extra utsläpp från och 
med 2012.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. de
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Motivering

Det får bara förekomma en infasning. Infasningen för personbilarna ger tillverkarna 
flexibiliteten att anpassa sig till genomsnittsittsvärdet för koldioxidutsläpp. Om tillverkarna 
inte kan uppfylla genomsnittet ska de betala 95 euro per gram för extra utsläpp från och med 
2012.

Ändringsförslag 168
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp enligt artikel 1
ska vara

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

a) 10 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

b) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och

c) 30 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014,

(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

d) 40 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2015 och de därpå följande 
kalenderåren.

Or. de

Motivering

De föreslagna böterna på 100-475 euro/ton koldioxid ligger betydligt högre än jämförbara 
priser på koldioxidcertifikat enligt EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det är varken 
rättvist eller ekonomiskt effektivt att på detta sätt ensidigt missgynna personbilstillverkarna 
och deras kunder. De föreslagna straffåtgärderna skulle slå hårt mot branschens 
innovationsförmåga. Hänvisningen till kalenderåren efter 2015 behövs eftersom den officiella 
tyska språkversionen av förslaget till förordning i jämförelse med de andra språkversionerna 
inte hänvisar till åren som följer efter kalenderåret 2015.
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Ändringsförslag 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp enligt artikel 1
ska vara

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

a) 10 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

b) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och

c) 30 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014,

(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

d) 40 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2015 och de därpå följande 
kalenderåren.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 170
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp i fråga om 
extra utsläpp under kalenderåret 2012 
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och därpå följande kalenderår ska vara
150 euro.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna garantera att kraven efterlevs måste böterna fastställas till en 
tillräckligt hög nivå, och den högsta nivån måste tillämpas från och med 2012. Att vänta med 
att införa högre böter skulle enbart försena systemets effektiva funktion.

Ändringsförslag 171
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp i fråga om
extra utsläpp från och med 2015 ska vara
40 euro.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, and
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, and
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. en
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Motivering

Kommissionen föreslår bötesbelopp på mellan 100 och 475 euro per ton koldioxid. Detta 
överstiger betydligt priset för jämförbara utsläppsrätter för koldioxid enligt systemet för 
handel med utsläppsrätter i Europeiska unionen. Det är varken rättvist eller ekonomiskt 
effektivt att på detta sätt ensidigt missgynna personbilstillverkarna och deras kunder. De 
föreslagna straffåtgärderna skulle slå hårt mot branschens innovationsförmåga.

Ändringsförslag 172
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp i fråga om 
extra utsläpp under kalenderåret 2012 
och därpå följande kalenderår ska vara
150 euro.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, and
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, and
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna se till att alla tillverkare uppfyller målen bör böterna för extra utsläpp 
vara relativt höga. I kommissionens konsekvensbedömning står det att det är en förutsättning 
för att en avskräckande verkan ska uppnås överallt att bötesbeloppen grundas på 
marginalkostnaderna för rening för vissa tillverkare, uppmätta i övre delen av 
kostnadsintervallet för dem (150 euro per gram).
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Ändringsförslag 173
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska ligga i linje 
med de böter som betalas i andra sektorer 
inom ramen för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter och vara högst 20 
euro/g.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, and
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, and
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. en

Motivering

De föreslagna böterna för extra utsläpp är fullständigt oproportionerliga och absolut inte 
jämförbara med andra sektorer. De skulle åsamka industrin stor skada genom att hota dess 
konkurrenskraft och livsduglighet. De aktuella böterna för extra utsläpp skulle motsvara 475 
euro/t år 2015, medan en jämförelse med andra sektorer inom EU:s system för handel med 
utsläppsrätter visar att man där tillämpar 20 till 40 euro/t, ytterligare böter på 100 euro/t (vid 
bristande efterlevnad) samt 20 euro/t för främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska motsvara 
de böter som fastställts i andra sektorer 
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inom ramen för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter och uppgå till 20 euro.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, and
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, and
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. it

Motivering

De föreslagna böterna för extra utsläpp är orimligt och omotiverat höga jämfört med de böter 
som föreskrivs från och med 2012 (100 euro per ton) i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (även kallat ETS): 95 euro per g/km motsvarar i verkligheten 475 euro per ton 
koldioxid. För att böterna i fordonssektorn ska ligga i linje med bötesbeloppet i de sektorer 
som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter bör de fastställas till en motsvarande 
nivå, dvs. till 20 euro per g/km koldioxid (motsvarande 100 euro per ton).

Ändringsförslag 175
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska likna de 
avgifter som betalas i andra sektorer i 
samband med EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, and
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, and
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.
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Or. es

Motivering

De föreslagna böterna eller kompensationerna är fullständigt oproportionerliga och på intet 
sätt jämförbara med andra sektorer. De böter som föreslås i kommissionsförslaget motsvarar 
475 euro/ton 2015, vilket ska jämföras med andra sektorer inom det europeiska systemet för 
handel med utsläppsrätter där de uppgår till 20 till 40 euro/ton, med extra böter på 100 
euro/ton (vid icke-efterlevnad) plus 20 euro/ton för främjande av energisnåla fordon.

Ändringsförslag 176
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska motsvara 
det belopp som fastställts för industrin 
inom ramen för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter i medlemsstaterna.

(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,
(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, and
(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, and
(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

Or. pl

Motivering

Böterna för extra utsläpp står inte i proportion till de inom ramen för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter från tidsperioden från 2012 fastställda böterna (100 euro per ton): 95
euro per g/km motsvarar ett belopp på 475 euro för ett ton koldioxid. För att uppnå 
överensstämmelse med böterna för sektorer som omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter måste böterna för fordonsbranschen fastställas så att de motsvarar böterna för 
de enskilda sektorer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.
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Ändringsförslag 177
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Böterna för extra utsläpp ska vara: 3. Böterna för extra utsläpp ska vara:
(a) 20 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012,

(a) i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2012, det koldioxidpris som
gäller på börsen, dock högst 10 euro,

(b) 35 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013,

(b) i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2013, det koldioxidpris som 
gäller på börsen, dock högst 20 euro,

(c) 60 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, och

(c) i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014, dem an der Börse 
gehandelten CO2-Preis, jedoch nicht mehr 
als 30 Euro; und

(d) 95 euro i fråga om extra utsläpp under 
kalenderåret 2014.

i fråga om extra utsläpp under kalenderåret 
2015, det koldioxidpris som gäller på 
börsen, dock högst 40 euro.

Or. de

Motivering

Böterna bör rätta sig efter jämförbara priser på certifikat enligt EU:s system för handel med 
utsläppsrätter, eftersom biltillverkarna annars skulle diskrimineras. Böterna bör dessutom 
utgå från det pris som gäller på börsen för att den ekonomiska verkligheten ska beaktas.

Ändringsförslag 178
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska i fråga om extra 
utsläpp under kalenderåret 2020 och 
därpå följande kalenderår föreslå ett 
bötesbelopp för extra utsläpp som ska 
vara minst 10 % högre än de uppskattade 
marginalkostnaderna för att uppnå de 
genomsnittliga koldioxidutsläpp som 
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anges i artikel 1 och bilaga I.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att industrin informeras om att nya böter kommer att tillämpas från och med 
2020 i syfte att garantera att målet för det året uppnås.

Ändringsförslag 179
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Böterna för extra utsläpp ska anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

5. Böterna för extra utsläpp ska omfördelas 
till tillverkare, eller, då det rör sig om en 
pool, den poolansvarige, med 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
som understiger målet, varvid det 
omfördelade beloppet ska stå i proportion 
till de uppskattade totala minskningarna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bekräftar den tidsplan som parlamentet enades om i oktober 2007, vilket 
bör ses i samband med det miljömässigt mer ambitiösa målet om att minska de genomsnittliga 
utsläppen till 125 g koldioxid/km. Böter bör införas från och med 2015 och de bör stiga varje 
år. De inkomster som fås från biltillverkare som inte uppfyller kraven bör omfördelas till 
tillverkare av bilar med lägre utsläpp, eftersom många av dem arbetar med lägre 
vinstmarginaler till följd av att de följer en miljöriktigare strategi.
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Ändringsförslag 180
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Böterna för extra utsläpp ska anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

5. Böterna för extra utsläpp ska anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget och 
ska användas till att stödja hållbara 
transportsätt, inbegripet kollektivtrafik 
och infrastruktur för cyklister.

Or. en

Motivering

De böter som betalas för att bilar inte uppfyller miljökraven bör bidra till utvecklingen av 
hållbara transportsätt.

Ändringsförslag 181
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Böterna för extra utsläpp ska anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

5. Böterna för extra utsläpp ska användas 
till att upprätta en särskild fond för 
forskning och utveckling kring 
vägfordons bränsleeffektivitet, inbegripet 
alternativa drivsystem.

Or. en

Motivering

I syfte att främja innovation och bidra till att uppnå EU:s miljömål, bör de medel som samlas 
in med stöd av denna förordning återinvesteras i FoU-verksamhet på området för minskning 
av koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn.
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Ändringsförslag 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Böterna för extra utsläpp ska anses vara 
intäkter i Europeiska unionens budget.

5. Böterna för extra utsläpp ska tillfalla en 
fond, vars intäkter ska användas för att 
minska koldioxidutsläppen i vägtrafiken 
och för att främja forskning om ny, 
energisnål teknik.

Or. de

Motivering

För att främja teknisk innovation bör eventuella bötesintäkter tillfalla en särskild fond som 
främjar forskning och utveckling av energisnål teknik och åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen i vägtrafiken.

Ändringsförslag 183
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Bonussystem

1. Om målet uppnås av minst en fjärdedel 
av bilparken 2012, minst halva bilparken 
2013 och minst tre fjärdedelar av hela 
bilparken 2014 erhåller tillverkaren 
bonuspoäng.
2. Bonuspoäng ska beräknas på samma 
sätt som böterna för extra utsläpp i 
enlighet med artikel 7, varvid en 
bonuspoäng motsvarar en euro.
3. De bonuspoäng som förvärvats från 
2012 ska kvittas mot eventuella 
bötesbelopp som utdömts senare enligt 
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artikel 7.
4. Kommissionen ska fastställa metoden 
för insamling och kvittning av 
bonuspoängen.

Or. de

Motivering

På grund av utvecklingstiden för nya modeller och tekniker på minst fem till sju år är det 
ändamålsenligt med ett stegvist införande av målvärdet. Tillverkare, vars andel av bilparken, 
som ligger under målvärdet, är större än vad som krävs, bör få stimuleras och belönas för att 
de framgångsrikt vidtagit koldioxidminskande åtgärder och få gottskriva sig bonuspoäng, 
som kan kvittas mot eventuella bötesbelopp som uppkommer senare.

Ändringsförslag 184
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliggörande av tillverkarnas resultat Offentliggörande av tillverkarnas resultat
(”Skamvrå-förteckning”)

1. Senast den 31 oktober 2011 och varje 
efterföljande år ska kommissionen 
offentliggöra en förteckning i vilken det för 
varje tillverkare anges följande:

1. Senast den 31 oktober 2010 och varje 
efterföljande år ska kommissionen 
offentliggöra en förteckning i vilken det för 
varje tillverkare anges följande:

(a) Dess specifika utsläppsmål för
föregående kalenderår.

(a) Dess genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår. 

(b) Dess genomsnittliga specifika
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår.

(b) Det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet för alla nya personbilar 
i gemenskapen under föregående 
kalenderår.

(c) Skillnaden mellan dess genomsnittliga 
koldioxidutsläpp under föregående 
kalenderår och dess specifika utsläppsmål 
för det året. and
(d) Det genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet för alla nya personbilar 
i gemenskapen under föregående 
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kalenderår.
2. Från och med den 31 oktober 2013 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

2. Från och med den 31 oktober 2016 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Redan från och med 2010 bör konsumenter ha tillgång till förteckningar som anger varje 
biltillverkares resultat, så att de kan göra upplysta val och pressa biltillverkarna till att öka 
sina ansträngningar.

Ändringsförslag 185
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 oktober 2011 och varje 
efterföljande år ska kommissionen 
offentliggöra en förteckning i vilken det för 
varje tillverkare anges följande:

1. Senast den 31 oktober 2013 och varje 
efterföljande år ska kommissionen 
offentliggöra en förteckning i vilken det för 
varje tillverkare anges följande:

Or. en

Motivering

För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare diskrimineras bör offentliggörandet 
ligga i linje med genomförandet av förordningen. Därför bör offentliggörandet inte inledas 
före 2013.
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Ändringsförslag 186
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 31 oktober 2013 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska det även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Upprepning av artikel 8.1. Klargörande.

Ändringsförslag 187
Kurt Joachim Lauk

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 31 oktober 2013 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

2. Från och med den 31 oktober 2016 ska 
det i den förteckning som avses i punkt 1 
även anges om tillverkaren under 
föregående kalenderår har uppfyllt kraven i 
artikel 4.

Or. de

Motivering

På grund av bilindustrins utvecklings- och produktionscykler på fem till sju år kan ett 
bindande målvärde fastställas först från 2015. En tidigare tidpunkt skulle inte motsvara de 
ekonomiska realiteterna. På grund av denna nödvändiga förskjutning av datumet för 
införandet måste också offentliggörandet av datumena anpassas.
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Ändringsförslag 188
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Specialistundantag för oberoende små 

tillverkare
1. En tillverkare ska ha rätt att ansöka om 
undantag från de specifika utsläppsmål 
som beräknats i enlighet med bilaga I om 
denne uppfyller följande villkor:
(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i
gemenskapen per kalenderår. 
(b) Tillverkaren är inte ansluten till en 
annan tillverkare.
2. En ansökan om undantag enligt punkt 
1 gäller i högst fem år. Den ska göras till 
kommissionen och innehålla följande:
(a) Tillverkarens namn och 
kontaktperson.
(b) Bevis för att tillverkaren har rätt att 
ansöka om undantag enligt punkt 1. 
(c) Detaljerade uppgifter om de 
personbilar som den tillverkar, inbegripet 
dessa personbilars vikt och specifika 
koldioxidutsläpp. 
(d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens 
förmåga att uppnå minskningen, 
inklusive den tekniska förmågan att 
minska de specifika koldioxidutsläppen.
3. Om kommissionen anser att 
tillverkaren har rätt till undantag enligt 
punkt 1 och är övertygad om att det 
specifika utsläppsmål som tillverkaren 
föreslår är förenligt med dess potential för 
minskning av utsläppen, inbegripet den 
tekniska potentialen för att minska dess 
specifika koldioxidutsläpp, ska 
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kommissionen bevilja tillverkaren 
undantag. Undantaget ska gälla från och 
med den 1 januari året efter ansökan 
gjordes.
4. En tillverkare som omfattas av ett 
undantag i enlighet med denna artikel ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
eventuella förändringar som påverkar 
eller kan påverka dess rätt till ett 
undantag.
5. Om kommissionen, på grundval av 
information enligt punkt 4, eller på annat 
sätt, anser att en tillverkare inte längre 
har rätt till undantag, ska den återkalla 
undantaget från och med den 1 januari 
följande kalenderår och underrätta 
tillverkaren om detta.
6. Om kommissionen anser att 
tillverkaren inte genomför det program 
för minskning av utsläppen som det 
nämnt i sin ansökan, kan den återkalla 
undantaget.
7. Kommissionen får anta detaljerade 
bestämmelser om genomförandet av 
punkterna 1-6, inklusive tolkningen av 
kriterierna för beviljande av undantag, 
innehåll i ansökningarna samt 
utformning och bedömning av 
programmen för minskning av specifika 
koldioxidutsläpp.
De åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 12.3.

Or. en

Motivering

Det finns inget som motiverar att man beviljar undantag för tillverkare av bilar med höga 
utsläpp. Detta skulle leda till en snedvridning av marknaden och skapa ett incitament för 
biltillverkare att skapa just ett sådant företag som har rätt till sådana undantag. Följaktligen 
skulle ett betydande antal nya bilar som registreras falla utanför lagstiftningens 
tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 189
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Specialistundantag för oberoende små 

tillverkare
1. En tillverkare ska ha rätt att ansöka om 
undantag från de specifika utsläppsmål 
som beräknats i enlighet med bilaga I om 
denne uppfyller följande villkor:
(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. and
(b) Tillverkaren är inte ansluten till en 
annan tillverkare.
2. En ansökan om undantag enligt punkt 
1 gäller i högst fem år. Den ska göras till 
kommissionen och innehålla följande:
(a) Tillverkarens namn och 
kontaktperson.
(b) Bevis för att tillverkaren har rätt att 
ansöka om undantag enligt punkt 1. 
(c) Detaljerade uppgifter om de 
personbilar som den tillverkar, inbegripet 
dessa personbilars vikt och specifika 
koldioxidutsläpp. and
(d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens 
förmåga att uppnå minskningen, 
inklusive den tekniska förmågan att 
minska de specifika koldioxidutsläppen.
3. Om kommissionen anser att 
tillverkaren har rätt till undantag enligt 
punkt 1 och är övertygad om att det 
specifika utsläppsmål som tillverkaren 
föreslår är förenligt med dess potential för 
minskning av utsläppen, inbegripet den 
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tekniska potentialen för att minska dess 
specifika koldioxidutsläpp, ska 
kommissionen bevilja tillverkaren 
undantag. Undantaget ska gälla från och 
med den 1 januari året efter ansökan 
gjordes.
4. En tillverkare som omfattas av ett 
undantag i enlighet med denna artikel ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
eventuella förändringar som påverkar 
eller kan påverka dess rätt till ett 
undantag.
5. Om kommissionen, på grundval av 
information enligt punkt 4, eller på annat 
sätt, anser att en tillverkare inte längre 
har rätt till undantag, ska den återkalla 
undantaget från och med den 1 januari 
följande kalenderår och underrätta 
tillverkaren om detta.
6. Om kommissionen anser att 
tillverkaren inte genomför det program 
för minskning av utsläppen som det 
nämnt i sin ansökan, kan den återkalla 
undantaget.
7. Kommissionen får anta detaljerade 
bestämmelser om genomförandet av 
punkterna 1-6, inklusive tolkningen av 
kriterierna för beviljande av undantag, 
innehåll i ansökningarna samt 
utformning och bedömning av 
programmen för minskning av specifika 
koldioxidutsläpp.
De åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 12.3.

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak att bevilja bilar med höga utsläpp särskilda undantag.
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Ändringsförslag 190
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillverkare ska ha rätt att ansöka om 
undantag från de specifika utsläppsmål 
som beräknats i enlighet med bilaga I om 
denne uppfyller följande villkor:

1. En tillverkare ska ha rätt att ansöka om 
undantag från de specifika utsläppsmål 
som beräknats i enlighet med bilaga I om 
denne uppfyller följande villkor:

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. 

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. 

(b) Tillverkaren är inte ansluten till en 
annan tillverkare.

(b) Tillverkaren är inte ansluten till en 
annan biltillverkare.

(ba) Tillverkaren har anslutna företag, 
och dessa ansvarar totalt för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs och förenklas undantagets omfattning samtidigt som 
tröskeln på 10 000 strikt iakttas. Det kan finnas fall där två anslutna tillverkare registrerar 
färre än 10 000 nya personbilar. De bör anses vara icke anslutna.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specialistundantag för oberoende små 
tillverkare

Undantag för specialiserade små 
tillverkare

1. En tillverkare ska ha rätt att ansöka om 
undantag från de specifika utsläppsmål 
som beräknats i enlighet med bilaga I om 
denne uppfyller följande villkor:

1. En tillverkare ska ha rätt att ansöka om 
undantag från de specifika utsläppsmål 
som beräknats i enlighet med bilaga I om 
denne uppfyller följande villkor:
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(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. 

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. 

(b) Tillverkaren är inte ansluten till en 
annan tillverkare. 

(b) De personbilar som tillverkaren 
ansvarar för tillhör en kategori vars 
särskilda egenskaper gör det omöjligt att 
uppnå ovannämnda mål.

Or. it

Motivering

Det behövs ett undantag för alla specialiserade tillverkare (0,2 procent av totalantalet, med 
mindre än 30 000 bilar för begränsad körsträcka och med marginella totala koldioxidutsläpp) 
för vilka det är omöjligt att uppnå minskningar på minst 60 procent på grundval av bilaga I. 
För att undvika omotiverade snedvridningar av konkurrensen bör undantaget beviljas alla 
tillverkare (oavsett om de är ”anslutna” till andra tillverkare eller inte) som konkurrerar 
inom samma marknadssegment. ”Anslutna” tillverkare skulle annars kraftigt belasta den 
poolansvarige.

Ändringsförslag 192
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. 

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
1 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. 

Or. en

Motivering

Undantagsklausulen bör begränsas till ett minimum av hänsyn till miljön och i syfte att 
undvika olika behandling av tillverkare av olika storlek. Tröskeln bör dessutom sänkas från 
10 000 till 1 000 nya personbilar i syfte att ta hänsyn till bilaga XII, del 2, punkt 1 i direktiv 
2007/46/EG.
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Ändringsförslag 193
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår.

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
0,1 procent av de nya personbilar som 
registreras i gemenskapen per kalenderår.

Or. de

Motivering

Man bör utarbeta bestämmelser som anpassar sig dynamiskt efter utvecklingen på 
marknaden.

Ändringsförslag 194
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
10 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår.

(a) Tillverkaren ansvarar för mindre än 
0,1 procent av de nya personbilar som 
registreras i gemenskapen per kalenderår.

Or. de

Ändringsförslag 195
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. På ansökan ska kommissionen bevilja 
tillverkare av specifika modeller, vilkas 
nyregistreringar totalt högst utgör 
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1 procent av samtliga årliga
nyregistreringar i hela EU av nya 
personbilar, ett alternativt utsläppsmål, 
som innebär en 25-procentig minskning 
av deras genomsnittliga specifika utsläpp 
under 2008, istället för det specifika 
utsläppsmål som beräknats i enlighet med 
bilaga I.

Or. de

Motivering

I förslaget till förordning tas inte hänsyn till den speciella situationen för tillverkare som 
enbart säljer specifika modeller, men som är för stora för att omfattas av undantag enligt 
artikel 9.1a–b. Ett alternativt utsläppsmål tvingar tillverkarna att åtminstone göra lika stora 
ansträngningar som tillverkare av hela modellprogram, men ger dem samtidigt rättvisa 
förutsättningar med utgångspunkt från basåret 2008.

Ändringsförslag 196
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens förmåga 
att uppnå minskningen, inklusive den 
tekniska förmågan att minska de specifika 
koldioxidutsläppen.

(d) Ett specifikt utsläppsmål som 
överensstämmer med tillverkarens tekniska 
förmåga, ekonomiska medel och förmåga 
att minska koldioxidutsläppen för 
modellen jämfört med direkta 
konkurrenter.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag fastställs de kriterier som ska användas för att fastställa och bedöma 
de enskilda målen. Detta skapar större säkerhet om rättsläget och förutsägbarhet samtidigt 
som utsläppsminskningar uppmuntras.
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Ändringsförslag 197
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att tillverkaren 
har rätt till undantag enligt punkt 1 och är 
övertygad om att det specifika utsläppsmål 
som tillverkaren föreslår är förenligt med 
dess potential för minskning av utsläppen, 
inbegripet den tekniska potentialen för att 
minska dess specifika koldioxidutsläpp, 
ska kommissionen bevilja tillverkaren 
undantag. Undantaget ska gälla från och 
med den 1 januari året efter ansökan 
gjordes.

3. Om kommissionen anser att tillverkaren 
har rätt till undantag enligt punkt 1 och är 
nöjd med det specifika utsläppsmål som 
tillverkaren föreslår, ska kommissionen 
bevilja tillverkaren undantag. 
Kommissionen ska beakta kriterierna i 
punkt 2.d då den fattar detta beslut. 
Undantaget ska gälla från och med den 1 
januari året efter ansökan gjordes.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa överensstämmelse med ändringsförslaget till 
artikel 9.2 d.

Ändringsförslag 198
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen anser att tillverkaren 
inte genomför det program för minskning 
av utsläppen som det nämnt i sin ansökan, 
kan den återkalla undantaget.

6. Om kommissionen anser att tillverkaren 
inte genomför det program för minskning 
av utsläppen som det nämnt i sin ansökan, 
kan den ålägga tillverkaren att betala
böter för extra utsläpp i enlighet med 
artikel 7.

Or. en
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Motivering

Det vore orimligt att återkalla undantaget om en tillverkare överskrider det utsläppsmål som 
den angett i sin ansökan om undantag. I stället bör samma system för böter för extra utsläpp 
tillämpas på denna tillverkare som på masstillverkare. Härigenom ändras förfarandet för små 
tillverkare så att det bättre stämmer överens med förfarandet för masstillverkare.

Ändringsförslag 199
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. En ansökan om undantag, inbegripen 
information till stöd för ansökan samt 
anmälningar enligt punkt 4, 
återkallanden enligt punkt 5 eller 6 eller 
åtgärder enligt punkt 7, ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 200
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. En tillverkare kan av kommissionen 
begära ett alternativt utsläppsmål som 
innebär en 25-procentig minskning av 
dennes genomsnittliga specifika utsläpp 
under 2006, i stället för det utsläppsmål 
som beräknas enligt bilaga I, förutsatt att
(a) om tillverkaren inte har något anslutet 
företag, dennes årliga nyregistreringar av 
personbilar i EU ligger mellan den siffra 
som anges i punkt 1 och 1,5 % av den 
totala europeiska marknaden, eller 
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(b om tillverkaren har ett anslutet företag, 
dennes årliga nyregistreringar av 
personbilar i EU tillsammans med det 
anslutna företagets ligger mellan den 
siffra som anges i punkt 1 och 1,5 % av 
den totala europeiska marknaden.
Anslutna företag kan av kommissionen 
begära ett alternativt utsläppsmål som 
innebär en 25-procentig minskning av 
deras totala genomsnittliga specifika 
utsläpp under 2006, i stället för det 
utsläppsmål som beräknas enligt bilaga I, 
om deras årliga nyregistreringar av 
personbilar i EU, tillsammans med varje 
annat anslutet företags, ligger mellan den 
siffra som anges i punkt 1 och 1,5 % av 
den totala europeiska marknaden.

Or. de

Motivering

Målet att sänka utsläppen med 25 procent innebär att tillverkare av specifika modeller måste 
anstränga sig mer än tillverkare av hela modellprogram. Trots detta överlever de. Den 
speciella situation som gäller för tillverkare, som enbart erbjuder specifika modeller som 
dock är för stora för att omfattas av undantaget enligt artikel 9.1, har inte reglerats 
tillräckligt i kommissionens förslag. Poolning är inte till någon hjälp för tillverkarna eftersom 
de då måste ge konkurrenterna inblick i planeringen för de kommande åren.

Ändringsförslag 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. En tillverkare får hos kommissionen 
ansöka om rätt att tillämpa ett alternativt 
mål, som innebär en 25 procents 
minskning av dess genomsnittliga 
specifika utsläpp 2006, i stället för sitt 
specifika utsläppsmål enligt bilaga I, på 
följande villkor:
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(a) Tillverkaren har inga anslutna företag 
och den ansvarar för mellan 10 000 och 
300 000 nya personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår. 
(ba) Tillverkaren har anslutna företag, 
och dessa ansvarar totalt för mellan 
10 000 och 300 000 nya personbilar som 
registreras i gemenskapen per kalenderår.
Anslutna företag får hos kommissionen 
ansöka om rätt att tillämpa ett alternativt 
mål, som innebär en 25 procents 
minskning av deras sammanlagda 
genomsnittliga specifika utsläpp 2006, i 
stället för genomsnittet av deras specifika 
utsläppsmål enligt bilaga I, förutsatt att 
dessa anslutna företag, tillsammans med 
andra anslutna företag, ansvarar för 
mellan 10 000 och 300 000 nya 
personbilar som registreras i 
gemenskapen per kalenderår.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ger nischtillverkare (som tillverkar ett snävt utbud av bilar) mål som 
är omöjliga att uppnå och som är mycket striktare än de som gäller för deras direkta 
konkurrenter. Deras konkurrenter, som antingen saluför ett större utbud av bilar eller är en 
del av en grupp, är inte förpliktade att göra lika stora ansträngningar trots att de säljer bilar 
med liknande koldioxidutsläpp. Genom ändringsförslaget ges nischtillverkare möjlighet att 
välja ett 25 procents minimimål. Detta är en mycket betydande minskning av 
koldioxidutsläppen jämfört med industrins genomsnitt på 19 procent och har därför en 
försumbar inverkan på miljöresultatet.
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Ändringsförslag 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Miljöinnovationer 

1. Den kommitté som inrättats enligt 
artikel 12 i denna förordning ska fatta 
beslut om ansökningar om erkännande av 
miljöinnovationer, inbegripet om den 
koldioxidminskning som hänger samman 
med en teknik.
2. Tillverkare enligt definitionen i artikel 
3 eller leverantörer, som tillverkar en 
teknik, kan lämna in ansökningar om 
erkännande av miljöinnovationer. Dessa 
ansökningar ska innehålla uppgifter om 
den koldioxidminskning som uppnåtts 
genom tekniken, vilka ska certifieras av 
ett oberoende organ. De enligt artikel 41 i 
direktiv 2007/46/EG utnämnda tekniska 
tjänsterna kan agera som certifierande 
oberoende organ. 
3. Miljöinnovationer ska vid 
övervakningen av denna förordning 
erhålla koldioxidbonusar för att de byggs 
in som standardutrustning i fordonstyper 
eller versioner av fordonstyper. Den totala 
nivån på bonusarna för de 
miljöinnovationer som beviljas en 
tillverkare ska begränsas till 10 procent av 
tillverkarens mål beräknat enligt bilaga I. 
4. Oberoende av detta ska arbetet med 
översynen av testcykeln fortsätta parallellt 
med inräkningen av miljöinnovationer, 
för att återspegla deras potential att 
minska koldioxidutsläppen i testcykeln på 
lång sikt.
5. Kommissionen ska vid översynen av 
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direktivet i enlighet med artikel 1, inom 
ramen för konsekvensbedömningen, 
lägga fram en omfattande bedömning av 
de minskningar av koldioxidutsläppen 
som uppnåtts med miljöinnovationerna, 
för att garantera att det under de 
kommande åren tas vederbörliga hänsyn 
till alla åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen vid bedömningen av 
huruvida tillverkarna har uppnått sina 
mål.
6. Den kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 12 i denna förordning ska 
kontrollera att ansökan om erkännande 
av en miljöinnovation är fullständig och, 
inom tre månader efter det att 
ansökningshandlingarna har lämnats in, 
besluta om inräkningen av 
miljöinnovationen. Kommissionen ska 
överlämna ett förslag till kommittén i 
ärendet.
Sökanden kan överklaga kommitténs 
beslut till kommissionen inom en månad 
efter det att beslutet meddelats. 
Kommissionen ska överlämna 
överklagandet till kommittén som ska 
behandla det inom tre månader och fatta 
beslut. 
Kommissionen ska offentliggöra alla 
beslut avseende inräkning av 
miljöinnovationer i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. de

Motivering

I motsats till kommissionsförslaget bör förordningen stimulera till förbättring av 
hjälpaggregatens effektivitet, även om deras bidrag till minskningen av koldioxidutsläppen 
inte mäts i testcykeln enligt förordning (EG) nr 715/2007. Det handlar om tekniker som 
exempelvis LED-lampor, solcellstak, förbrukningsvisare eller Cruise Control. Endast sådana 
tekniker som tveklöst leder till minskade koldioxidutsläpp bör räknas som miljöinnovationer. 
Som motprestation för industrins flexibilitet föreslås att totala nivån på bonusarna för de 
miljöinnovationer som beviljas en tillverkare ska begränsas till 10 procent av tillverkarens 
mål beräknat enligt bilaga I.
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Ändringsförslag 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
1. Den kommitté som inrättats enligt 
artikel 12 i denna förordning ska fatta 
beslut om ansökningar om erkännande av 
miljöinnovationer, inbegripet om den 
koldioxidminskning som hänger samman 
med en teknik.
2. Tillverkare enligt definitionen i artikel 
3 eller leverantörer, som tillverkar en 
teknik, kan lämna in ansökningar om 
erkännande av miljöinnovationer. Dessa 
ansökningar ska innehålla uppgifter om 
den koldioxidminskning som uppnåtts 
genom tekniken, vilka ska certifieras av 
ett oberoende organ. De enligt artikel 41 i 
direktiv 2007/46/EG utnämnda tekniska 
tjänsterna kan agera som certifierande 
oberoende organ.
3. Miljöinnovationer ska vid 
övervakningen av denna förordning 
erhålla koldioxidbonusar för att de byggs 
in som standardutrustning i fordonstyper 
eller versioner av fordonstyper. Bonusar 
för miljöinnovationer är härvid 
begränsade till 50 procent av de enligt 
punkt 1 erkända koldioxidminskningarna. 
Den kommitté som inrättats enligt artikel 
12 kan tidsbegränsa giltigheten av 
koldioxidbonusarna för enskilda tekniker 
och inräkna dem degressivt över en viss 
tid. Härvid ska kommittén beakta den 
senaste tekniska utvecklingen samt 
bilindustrins specifika produktcykler.
5. Oberoende av detta ska arbetet med 
översynen av testcykeln fortsätta parallellt 
med inräkningen av miljöinnovationer, 
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för att återspegla deras potential att 
minska koldioxidutsläppen i testcykeln på 
lång sikt.
6. Kommissionen ska vid översynen av 
direktivet i enlighet med artikel 1, inom 
ramen för konsekvensbedömningen,
lägga fram en omfattande bedömning av 
de minskningar av koldioxidutsläppen 
som uppnåtts med miljöinnovationerna, 
för att garantera att det under de 
kommande åren tas vederbörliga hänsyn 
till alla åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen vid bedömningen av 
huruvida tillverkarna har uppnått sina 
mål.
7. Den kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 12 i denna förordning måste 
kontrollera att ansökan om erkännande 
av en miljöinnovation är fullständig och, 
inom tre månader efter det att 
ansökningshandlingarna har lämnats in, 
besluta om inräkningen av 
miljöinnovationen. Kommissionen ska 
överlämna ett förslag till kommittén i 
ärendet. Sökanden kan överklaga 
kommitténs beslut till kommissionen inom 
en månad efter det att beslutet meddelats.
Kommissionen ska överlämna 
överklagandet till kommittén som ska 
behandla det inom tre månader och fatta 
beslut. Kommissionen ska offentliggöra 
alla beslut avseende inräkning av 
miljöinnovationer i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. de

Motivering

Syfte: Att ge incitament till effektivare hjälpaggregat för att stimulera till innovation. Endast 
tekniker som tveklöst leder till minskade koldioxidutsläpp ska räknas som miljöinnovationer. 
Detta kan garanteras via certifiering genom testinstitut (vilket redan är fallet i 
EU-typgodkännandet idag). För att uppnå ett ambitiöst miljöresultat ska endast 50 procent av 
koldioxidminskningen genom miljöinnovation, som byggs in som standardutrustning, inräknas 
som bonus och bonusarna ska kunna tidsbegränsas respektive kunna beviljas degressivt.
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Ändringsförslag 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
1. Miljöinnovationer är innovativa 
tekniker i bilen som bevisligen minskar 
koldioxidutsläppen oberoende av 
körbeteendet men som inte beaktas eller 
beaktas enbart i otillräcklig utsträckning 
vid mätning av koldioxidutsläpp i enlighet 
med förordning (EG) nr 715/2007.
2. Den kommitté som avses i artikel 12.1 i 
denna förordning ska fatta beslut om 
ansökningar avseende miljöinnovationer, 
inbegripet den verkliga 
koldioxidminskning som är förbunden 
med en viss teknik.
3. En ansökan avseende en 
miljöinnovation kan lämnas in av 
tillverkare eller leverantörer av denna 
teknik. Ansökningarna ska underbyggas 
med tekniska uppgifter om den 
koldioxidminskning som är förbunden 
med en viss teknik. Dessa uppgifter ska 
bestyrkas av tredje part. Utsedda institut 
enligt artikel 41 i direktiv 2007/46/EC får 
fungera som bestyrkande tredje parter.
4. Miljöinnovationer ska beaktas vid 
övervakningen av denna förordning på 
grundval av de krediteringar som beviljats 
för att de installerats som 
standardutrustning i fordonstyper eller i 
versioner av dessa. Den kreditering som 
är förbunden med en viss teknik ska inte 
vara större än 75 % av den verkliga 
koldioxidminskning som beslutats om i 
enlighet med punkt 2. Den kommitté som 
avses i artikel 12.1 får även begränsa 
krediteringarnas tidsmässiga giltighet, 
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eller besluta att dessa krediteringar ska 
tillämpas i gradvis minskande 
utsträckning under en viss tidsperiod.

Or. en

Motivering

Den slutliga förordningen bör erbjuda incitament för att öka effektiviteten hos 
tillsatser/komponenter även om deras nytta i form av minskade koldioxidutsläpp inte beaktas 
vid mätning av koldioxidutsläpp i enlighet med förordning (EG) nr 715/2007. Enbart tekniker 
som utan tvivel leder till verkliga koldioxidminskningar bör betraktas som miljöinnovationer, 
och deras inverkan ska bestyrkas av en behörig teknisk tjänst lik dem som används i samband 
med förfarandet för typgodkännande i EU.

Ändringsförslag 205
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den 
31 december 2009 lägga fram ett förslag 
om att inkludera lätta nyttofordon enligt 
definitionen i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG i denna förordning, varvid de 
genomsnittliga utsläppen ska fastställas 
till 175 g koldioxid/km från och med 
den 1 januari 2012 och högst 160 g 
koldioxid/km från och med 
den 1 januari 2015. 

Or. en

Motivering

Denna förordning bör också omfatta lätta lastbilar eftersom de står för ungefär 2 procent av 
EU:s totala transportutsläpp. Vi vill inte göra samma misstag som Förenta staterna då de 
antog CAFE-standarderna (Corporate Average Fuel Economy-standarderna) och industrin 
svarade genom att omvandla mer än hälften av alla fordon till lätta lastbilar (stadsjeepar, 
pickuper och vanar).
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Ändringsförslag 206
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska 2010, med uppgifter 
som rapporterats enligt beslut 
1753/2000/EG som underlag, uppskatta 
om vikten för nya personbilar under 
perioden 2006-2009 ändrats med mer eller 
mindre än 0. 

2. Kommissionen ska 2010 uppskatta om 
markytan för nya personbilar under 
perioden 2006-2009 ändrats med mer än 0. 

Om vikten för nya personbilar ändrats, ska 
uppgiften om ökningen av vikt i bilaga I 
ändras till genomsnittet för den årliga 
förändringen i vikt från kalenderåret 2006 
till 2009.

Om markytan för nya personbilar ändrats, 
ska uppgiften om ökningen av markyta i 
bilaga I ändras till genomsnittet för den 
årliga förändringen i markyta från 
kalenderåret 2006 till 2009.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om att använda en parameter baserad på ”vikt” slår mot tillverkare 
som gör sina bilar lättare. Detta är allt annat än önskvärt. Att minska fordonens vikt är ett av 
de främsta sätten att minska koldioxidutsläppen. Därför bör ”markyta” ligga till grund för 
parametern.

Ändringsförslag 207
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska 2010, med uppgifter 
som rapporterats enligt beslut 
1753/2000/EG som underlag, uppskatta om 
vikten för nya personbilar under perioden 
2006-2009 ändrats med mer eller mindre 
än 0. 

2. Kommissionen ska 2016, med uppgifter 
som rapporterats enligt beslut 
1753/2000/EG som underlag, uppskatta om 
vikten för nya personbilar under perioden 
2006–2015 ändrats med mer eller mindre 
än 0. 

Om vikten för nya personbilar ändrats, ska 
uppgiften om ökningen av vikt i bilaga I 

Om vikten för nya personbilar ändrats, ska 
uppgiften om ökningen av vikt i bilaga I 
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ändras till genomsnittet för den årliga 
förändringen i vikt från kalenderåret 
2006 till 2009.

ändras till genomsnittet för den årliga 
förändringen i vikt från kalenderåret 
2006 till 2015.

Or. en

Motivering

Den lineära kurva som ger målen för 2012 grundar sig på bilarnas totala genomsnittliga vikt. 
Om den genomsnittliga vikten ändrades skulle tillverkarna ha mindre än två år på sig att 
uppnå de nya målen, vilket inte är tillräckligt eftersom de flesta modellerna då befinner sig i 
utvecklings- eller produktionsfasen.

Ändringsförslag 208
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 2 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska 2010, med uppgifter 
som rapporterats enligt beslut 
1753/2000/EG som underlag, uppskatta 
om vikten för nya personbilar under 
perioden 2006-2009 ändrats med mer eller 
mindre än 0. 

2. Kommissionen ska 2010 uppskatta om 
markytan för nya personbilar under 
perioden 2006-2009 ändrats med mer än 0. 

Om vikten för nya personbilar ändrats, ska 
uppgiften om ökningen av vikt i bilaga I 
ändras till genomsnittet för den årliga 
förändringen i vikt från kalenderåret 2006 
till 2009.

Om markytan för nya personbilar ändrats, 
ska uppgiften om ökningen av markyta i 
bilaga I ändras till genomsnittet för den 
årliga förändringen i markyta från 
kalenderåret 2006 till 2009.

Or. en

Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen gynnar tyngre 
alternativ (t.ex. dieselfordon och hybridfordon) och missgynnar t.ex. minskning av 
motorstorleken om detta samtidigt leder till en viktminskning. Parametern markyta kommer 
att uppmuntra till att begränsa viktskillnaderna i bilparken, vilket är positivt ur 
säkerhetssynvinkel. Den kommer också att skapa större säkerhet om rättsläget eftersom 
förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt.
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Ändringsförslag 209
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska gå igenom den 
tekniska utvecklingen i syfte att ändra, om 
det är lämpligt, bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 om 
typgodkännande av fordon.

utgår

Or. en

Motivering

I förordning 715/2007 och dess genomförandeåtgärd (som ännu inte har antagits) har 
kommissionen redan angett alla relevanta frågor som den kommer att se över och som den 
kan komma att införa med avseende på Euro 5 och Euro 6. Denna artikel är därför 
överflödig.

Ändringsförslag 210
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska gå igenom den 
tekniska utvecklingen i syfte att ändra, om 
det är lämpligt, bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 om 
typgodkännande av fordon.

3. Kommissionen ska gå igenom den 
tekniska utvecklingen i syfte att ändra, om 
det är lämpligt, bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 om 
typgodkännande av fordon. Kommissionen 
ska särskilt se över förfarandena för 
mätning av koldioxidutsläpp och granska 
möjligheterna att inbegripa testet för 
koldioxidutsläpp i bedömningen av 
överensstämmelsen hos fordon i drift, 
utan att samtidigt hindra att nya och 
mindre beprövade tekniker (t.ex. batterier 
och bränsleceller) införs snabbt i syfte att 
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minska koldioxidutsläppen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 211
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska kommissionen, där så är 
lämpligt, senast 2010 lägga fram förslag 
för att se till att förfarandena för mätning 
av koldioxidutsläpp enligt förordning 
(EG) nr 715/2007 och dess 
genomförandeåtgärder anpassas i 
enlighet med artikel 14.3 i den 
förordningen så att de bättre speglar de 
verkliga körförhållandena och inbegriper 
alla relevanta miljöinnovationer.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning som anger den genomsnittliga 
utsläppsnivå för nya personbilar som ska 
uppnås senast den 1 januari 2020; denna 
får inte vara högre än 100 g koldioxid/km.
Förslaget ska föregås av en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
bilindustrin och närliggande industri, 
vilken ska åtföljas av en noggrann 
kostnads–nyttoanalys och beakta 
utvecklingen av ny teknik för minskade 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska fastställa det genomsnittliga utsläppsmålet när denna förordning ses över. 
Målet – som inte får överstiga 100 g/km – ska fastställas med hänsyn till utvecklingen av ny 
teknik.

Ändringsförslag 213
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning där den genomsnittliga 
utsläppsnivå för nya personbilar som ska 
uppnås senast den 1 januari 2020 och 
som anges i punkt 3 i bilaga I justeras 
nedåt med hänsyn till den tekniska 
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genomförbarheten och nya 
internationella avtal som gäller för 
perioden efter 2012.

Or. en

Motivering

Det andra minskningsmålet bör justeras nedåt om detta verkar tekniskt genomförbart och 
nödvändigt mot bakgrund av internationella avtal som gäller för perioden efter 2012.

Ändringsförslag 214
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning som anger den genomsnittliga 
utsläppsnivå för nya personbilar som ska 
uppnås senast den 1 januari 2020; denna 
får inte vara högre än 80 g koldioxid/km.

Or. en

Motivering

Detta föreslagna mål på medellång sikt (2020) är mer ambitiöst än det som parlamentet 
enades om i oktober 2007. Här tar man hänsyn till industrins numera mycket mer progressiva 
hållning och konsumenternas krav på förändring till följd av den enorma ökningen av 
oljepriserna.
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Ändringsförslag 215
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska se över den 
tekniska utvecklingen och införa, där så 
är lämpligt, trösklar uttryckta i 
koldioxidekvivalenter för andra former av 
energi som används i personbilar. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 12.3.

Or. en

Ändringsförslag 216
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 10  punkterna 3a och 3b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen också se till att översynen 
av den nya europeiska körcykeln har 
slutförts och att den bättre speglar de 
verkliga körförhållandena, samt att 
miljöinnovationer tas med i den relevanta 
testcykeln.
3b. Kommissionen ska 2010 uppskatta om 
markytan för nya personbilar under 
perioden 2006-2009 ändrats med mer 
än 0.
Om markytan för nya personbilar 
ändrats, ska uppgiften om den autonoma 
ökningen av markyta i bilaga I ändras till 
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genomsnittet för den årliga förändringen i 
markyta från kalenderåret 2006 till 2009.

Or. en

Motivering

Testcykeln utgör kärnan i förordningen. Den bör utvecklas så att den speglar verkliga 
förhållanden och inbegriper eventuella utsläppsminskningar till följd av så kallade 
miljöinnovationer. Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen 
premierar viss teknik för minskning av koldioxidutsläpp (t.ex. dieselanvändning och 
hybriddrift) framför annan teknik. Parametern markyta kommer också att skapa större 
säkerhet om rättsläget eftersom förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för 
vikt.

Ändringsförslag 217
Guido Sacconi

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska se till att bilar i 
alla viktklasser omfattas av denna 
förordning senast 2015.

Or. en

Motivering

Vissa personbilar har en referensvikt som överstiger den högsta vikt på 2 840 kg som 
fastställs i artikel 2.2 i Euro 5/6-förordningen. Ett exempel på en sådan bil är Hummer H2 
med en tjänstevikt på 2 902 kg. Enligt det aktuella förslaget omfattas dessa bilar inte av 
lagstiftningen. Detta kryphål måste täppas till så att en ökning av antalet mycket tunga 
stadsjeepar inte äventyrar uppnåendet av genomsnittsmålet för EU:s bilpark.
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Ändringsförslag 218
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje gång som kommissionen 
föreslår nya lagar som påverkar lätta 
nyttofordon och deras bränslen på ett sätt 
som direkt eller indirekt leder till ökade 
koldioxidutsläpp ska kommissionen tydligt 
ange detta i sina förslag till parlamentet 
och rådet och visa på eventuella negativa 
effekter på tillverkarnas möjligheter att 
uppfylla det specifika målet för 
koldioxidutsläpp i den här förordningen. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 219
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska senast 2012 se över 
den aktuella testcykel som används för att 
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mäta bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp så att den på ett bättre 
sätt speglar de koldioxidutsläpp som 
genereras vid verklig körning på väg. De 
nödvändiga åtgärder som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 12.3.

Or. en

Motivering

Den testcykel som används för tillfället speglar inte tillräckligt väl de verkliga 
koldioxidutsläppen. Enligt vissa uppskattningar är testcykelutsläppen idag i genomsnitt 
19 procent lägre än de verkliga utsläppen. När det gäller enskilda modeller är de upp till 
45 procent lägre. Den europeiska testcykeln måste därför ses över så att den bättre kan mäta 
de verkliga koldioxidutsläppen samt effekten av alla tekniska åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen, bland annat effekten av så kallade miljöinnovationer. En sådan översyn 
behövs också för att konsumenterna ska få bättre information om sin bränsleförbrukning och 
tillhörande kostnader.

Ändringsförslag 220
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska senast den 
31 december 2012 lägga fram ett förslag 
till förordning där man utgår från en 
nyttoparameter som inte avser vikt eller 
någon annan egenskap som direkt ökar 
bränsleförbrukningen. Differentierade 
mål bör uppmuntra till 
utsläppsminskningar för alla 
bilkategorier.

Or. en
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Motivering

Det kan vara nödvändigt att fastställa gränsvärdena enligt vikt för tiden efter 2012 eftersom 
det inte finns tillräckliga uppgifter tillgängliga om andra parametrar. På lång sikt bör man 
dock ta med andra parametrar för att främja en viktminskning. Många företag har under de 
senaste åren satsat på viktminskning i sina strategier för att åstadkomma bränslesnåla och 
miljövänliga fordon. På denna punkt bör förordningen skapa så många ytterligare incitament 
som möjligt.

Ändringsförslag 221
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska i rapporten utreda 
det bästa sättet att ersätta parametern vikt 
med andra parametrar såsom volym, antal 
sittplatser, markyta eller ett kombinerat 
tillvägagångssätt, och, om det behövs, 
föreslå en ändring för den del av denna 
förordning som reglerar gränsvärdena 
från 2020. Kommissionen ska därvid 
sträva efter att inte ändra fördelningen av 
bördorna mellan de olika tillverkarna.

Or. de

Motivering

Det kan vara nödvändigt att fastställa gränsvärdena enligt vikt för tiden efter 2012 eftersom 
det inte finns tillräckliga uppgifter tillgängliga om andra parametrar. På lång sikt bör man 
dock ta med andra parametrar för att främja en viktminskning. Många företag har under de 
senaste åren satsat på viktminskning i sina strategier för att åstadkomma bränslesnåla och 
miljövänliga fordon. På denna punkt bör förordningen skapa så många ytterligare incitament 
som möjligt.
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Ändringsförslag 222
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje gång som kommissionen 
föreslår nya lagar som påverkar lätta 
nyttofordon och deras bränslen på ett sätt 
som direkt eller indirekt leder till ökade 
koldioxidutsläpp ska kommissionen tydligt 
ange detta i sina förslag till parlamentet 
och rådet och visa på eventuella negativa 
effekter på tillverkarnas möjligheter att 
uppfylla det specifika målet för 
koldioxidutsläpp i den här förordningen. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 223
Guido Sacconi

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska 2017 uppskatta 



AM\728751SV.doc 163/195 PE407.904v01-00

SV

den genomsnittliga vikten för nya fordon 
som registrerats i gemenskapen under den 
föregående femårsperioden (2012–2016). 
Den ska ändra uppgiften för M0 i bilaga I 
i enlighet härmed. En sådan ändring ska 
göras vart femte år därefter.
En sådan ändring, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 12.3.

Or. en

Motivering

Förändringar i vikt kommer att fortsätta att äga rum efter startdatumet för lagstiftningen. 
Den autonoma viktökning som kommissionen införde återspeglar dock enbart förändringar 
under 2006–2009. Den genomsnittliga vikten behöver justeras med jämna mellanrum för att 
man ska kunna garantera att genomsnittsmålet för EU:s fordonspark uppnås.

Ändringsförslag 224
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 10  punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje gång som kommissionen 
föreslår nya lagar som påverkar lätta 
nyttofordon och deras bränslen på ett sätt 
som direkt eller indirekt leder till ökade 
koldioxidutsläpp ska kommissionen tydligt 
ange detta i sina förslag till parlamentet 
och rådet och visa på eventuella negativa 
effekter på tillverkarnas möjligheter att 
uppfylla det specifika målet för 
koldioxidutsläpp i den här förordningen. 

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag innehåller ett starkt krav på att man klart och tydligt anger om 
föreslagna bestämmelser är till skada för målet om minskning av koldioxidutsläppen. 
Bilindustrin bör kompenseras för lagförslag som ökar koldioxidutsläppen.

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

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Konsumentinformation

Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på 
märkning, affischer eller reklammaterial 
enligt artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 
1999/94/EG anges i vilken utsträckning 
det officiella specifika koldioxidutsläppet 
för den personbil som utbjuds till 
försäljning skiljer sig från det specifika 
koldioxidutsläppsmålet för den 
personbilen enligt bilaga I.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 226
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Konsumentinformation

Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på 
märkning, affischer eller reklammaterial 
enligt artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 
1999/94/EG anges i vilken utsträckning 
det officiella specifika koldioxidutsläppet 
för den personbil som utbjuds till 
försäljning skiljer sig från det specifika 
koldioxidutsläppsmålet för den 
personbilen enligt bilaga I.

Or. en

Motivering

Konsumentinformation omfattas redan av märkningsdirektivet 1999/94/EG som håller på att 
ses över. Eventuella ändringar bör göras i detta direktiv i syfte att undvika dubblering av 
lagstiftning.

Ändringsförslag 227
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på märkning, 
affischer eller reklammaterial enligt 
artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG 
anges i vilken utsträckning det officiella 
specifika koldioxidutsläppet för den 
personbil som utbjuds till försäljning 
skiljer sig från det specifika 

Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på märkning, 
affischer eller reklammaterial enligt 
artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG 
anges i vilken utsträckning det officiella 
specifika koldioxidutsläppet för den 
personbil som utbjuds till försäljning 
skiljer sig från det specifika 
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koldioxidutsläppsmålet för den personbilen 
enligt bilaga I.

koldioxidutsläppsmålet för den personbilen 
enligt bilaga I. En betydande del av det 
totala reklamutrymmet och 
reklammaterialet ska avsättas för synlig, 
noggrann och lättbegriplig information 
om fordons koldioxidprestanda.
En standardiserad märkning som 
regelbundet ses över av fordons absoluta 
koldioxidprestanda ska antas av 
kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 12.3, senast [sex 
månader efter antagandet av denna 
förordning].
En dekal med gemenskapens märkning av 
koldioxidprestanda ska anbringas på 
bakrutan på alla nya fordon som säljs i 
gemenskapen från och med 2012.

Or. en

Ändringsförslag 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på märkning, 
affischer eller reklammaterial enligt 
artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG 
anges i vilken utsträckning det officiella 
specifika koldioxidutsläppet för den 
personbil som utbjuds till försäljning 
skiljer sig från det specifika 
koldioxidutsläppsmålet för den personbilen 
enligt bilaga I.

11. Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på märkning, 
affischer eller reklammaterial enligt 
artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG 
anges det officiella specifika 
koldioxidutsläppet för den personbil som 
utbjuds till försäljning och det specifika 
koldioxidutsläppsmålet för den personbilen 
enligt bilaga I.

Or. en
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Motivering

Det är lättare för konsumenterna att förstå utsläppsprestandan om de känner till 
utsläppsmålet för den specifika typ av bil som utbjuds till försäljning och i vilken utsträckning 
biltillverkaren har lyckats uppnå detta mål.

Ändringsförslag 229
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på märkning, 
affischer eller reklammaterial enligt 
artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG 
anges i vilken utsträckning det officiella 
specifika koldioxidutsläppet för den 
personbil som utbjuds till försäljning 
skiljer sig från det specifika 
koldioxidutsläppsmålet för den personbilen 
enligt bilaga I.

Från och med den 1 januari 2010 ska 
tillverkarna säkerställa att det på märkning, 
affischer eller reklammaterial enligt 
artiklarna 3, 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG 
anges i vilken utsträckning det officiella 
specifika koldioxidutsläppet för den 
personbil som utbjuds till försäljning 
skiljer sig från det specifika 
koldioxidutsläppsmålet för den personbilen 
enligt bilaga I. Minst 20 procent av det 
utrymme som används till att göra reklam 
för nya bilar i det reklammaterial som 
avses i artikel 6 ska användas till att ge 
konsumenterna information om varje 
fordons bränsleekonomi och 
koldioxidutsläpp i ett format som ska 
godkännas av kommissionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bekräftar den ståndpunkt som parlamentet antog i oktober 2007. Det är 
viktigt att konsumenterna ges klar och tydlig information om bränsleekonomin och 
koldioxidutsläppen för de fordon som de kan komma att köpa och att denna information 
presenteras på ett synligt sätt.
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Ändringsförslag 230
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Förarinformation i bilen

Från och med den 1 januari 2012 ska 
tillverkare som söker typgodkännande för 
fordon i kategori M1 enligt definitionen i 
direktiv 2007/46/EG i enlighet med 
förordning (EG) nr 715/2007 utrusta 
varje fordon med en 
bränsleförbrukningsmätare.

Or. en

Motivering

Många provningar har bekräftat att de verkliga koldioxidutsläppen skiljer sig från de utsläpp 
som mäts upp under EU:s testcykel. En bränsleförbrukningsmätare kan bidra till att minska 
den skillnaden, eftersom den visar föraren hur mycket bränsle bilen drar under körningen. 
Det kan bidra till ett miljövänligare körsätt och därmed till lägre bränsleförbrukning under 
verkliga körförhållanden. Andra positiva bieffekter av bränslesnålare körbeteenden är färre 
olyckor, minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar, mindre buller och mindre slitage på 
däck och drivsystem.

Ändringsförslag 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Genomförandeåtgärder

De åtgärder som krävs för genomförandet 
av artikel 3.1 fa och som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
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förfarande med kontroll som avses i 
artikel 12.3.

Or. en

Motivering

Godkännandet av miljöinnovationer på EU-nivå i enlighet med kommittéförfarandet 
garanterar en harmoniserad metod. Kommittéförfarandet är ett etablerat förfarande enligt 
gemenskapslagstiftningen som kommissionen regelbundet tillämpar för att fatta gemensamma 
beslut om att ändra befintlig lagstiftning eller införa ny lagstiftning inom ramen för 
kommissionens behörighet på området för motorfordonskonstruktion.

Ändringsförslag 232
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Genomförandeåtgärder

De åtgärder som krävs för genomförandet 
av artikel 3.1 fa och som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 12.3.

Or. en

Motivering

Godkännandet av miljöinnovationer på EU-nivå i enlighet med kommittéförfarandet 
garanterar en harmoniserad metod. Kommittéförfarandet är ett etablerat förfarande enligt 
gemenskapslagstiftningen som kommissionen regelbundet tillämpar för att fatta gemensamma 
beslut om att ändra befintlig lagstiftning eller införa ny lagstiftning inom ramen för 
kommissionens behörighet på området för motorfordonskonstruktion.
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Ändringsförslag 233
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Genomförandeåtgärder

Åtgärder som krävs för genomförandet av 
artikel 3.1 fa och som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 12.3, dvs. kommittéförfarandet.

Or. fr

Motivering

Om miljöinnovationer godkänns i enlighet med kommittéförfarandet garanteras en 
harmoniserad metod. Föreskrivande förfarande med kontroll är ett etablerat förfarande 
enligt gemenskapslagstiftningen. Det tillämpas regelbundet för att fatta gemensamma beslut 
om att ändra befintlig lagstiftning eller införa ny lagstiftning inom ramen för kommissionens 
behörighet på området för motorfordonskonstruktion. Här klargörs hur kommittéförfarandet 
ska tillämpas.

Ändringsförslag 234
Chris Davies

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 125 + 
a × (F – F0)

där där
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M = fordonets vikt i kilogram (kg)  F= fordonets markyta i kvadratmeter 
(m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

den autonoma viktökningen = 0 % den autonoma ökningen av markyta = 0 %
a = 0,0457 a = 25,30

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om att använda en parameter baserad på ”vikt” slår mot tillverkare 
som gör sina bilar lättare. Detta är allt annat än önskvärt. Att minska fordonens vikt är ett av 
de främsta sätten att minska koldioxidutsläppen. Därför bör ”markyta” ligga till grund för 
parametern.

Ändringsförslag 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel: 

1. För varje ny personbil som registreras i 
gemenskapen under det år som börjar den 
1 januari 2012 ska de tillåtna specifika 
koldioxidutsläppen, uttryckta i gram per 
kilometer, fastställas enligt följande 
formel: 

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 120 + 
a × (F – F0)

där där 

M = fordonets vikt i kilogram (kg)  F= fordonets markyta i kvadratmeter 
(m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

den autonoma viktökningen = 0 % den autonoma ökningen av markyta = 0 %
a = 0,0457 a = 15,56
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Or. en

Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen premierar viss 
teknik för minskning av koldioxidutsläpp (t.ex. dieselanvändning och hybriddrift) framför 
annan teknik. Parametern markyta kommer också att skapa större säkerhet om rättsläget 
eftersom förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt.

Ändringsförslag 236
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel: 

1. För varje ny personbil som registreras i 
gemenskapen ska de tillåtna specifika 
koldioxidutsläppen, uttryckta i gram per 
kilometer år 2012, fastställas enligt 
följande formel: 

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0) 

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 120 + 
a × (M – M0) 

där där 
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

den autonoma viktökningen = 0 % den autonoma viktökningen = 0 %
a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en
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Ändringsförslag 237
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel: 

1. För varje ny personbil som registreras i 
gemenskapen under det år som börjar den 
1 januari 2012 ska de tillåtna specifika 
koldioxidutsläppen, uttryckta i gram per 
kilometer, fastställas enligt följande 
formel: 

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 120 + 
a × (F – F0)

där där 

M = fordonets vikt i kilogram (kg)  F= fordonets markyta i kvadratmeter 
(m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

den autonoma viktökningen = 0 % den autonoma ökningen av markyta = 0 %

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen gynnar tyngre 
alternativ (t.ex. dieselfordon och hybridfordon) och missgynnar t.ex. minskning av 
motorstorleken om detta samtidigt leder till en viktminskning. Parametern markyta kommer 
att uppmuntra till att begränsa viktskillnaderna i bilparken, vilket är positivt ur 
säkerhetssynvinkel. Den kommer också att skapa större säkerhet om rättsläget eftersom 
förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt. Lutningen bör vara så låg som 
möjligt i syfte att sporra till minskningar och förhindra förvrängda incitament.
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Ändringsförslag 238
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 
utsläppsmål för koldioxid + a × (M – M0)

där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

den autonoma viktökningen = 0 % den autonoma viktökningen = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Or. en

Ändringsförslag 239
Adam Gierek

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel: 

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0) [g/km]

där där
M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = den genomsnittliga vikten i kilogram 
(kg) av personbilar som tillverkas för 
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närvarande
f = (1 + AMI)6

den autonoma viktökningen = 0 %
a = 0.0457 a = 0,0228

Or. pl

Motivering

Ur miljösynpunkt och social synpunkt är det nödvändigt att småbilar, som uppvisar de lägsta 
koldioxidutsläppen och den lägsta bränsleförbrukningen, också fortsättningsvis kan erbjudas 
till fördelaktiga priser. Genom att differentiera de enskilda utsläppsmålen för tillverkarna bör 
man dessutom garantera att småbilstillverkarna inte måste vidta orimliga tekniska 
ansträngningar, som leder till oproportionerligt höga kostnader och inte accepteras av 
kunderna, eftersom de driver upp bilens detaljhandelspris.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

där där

M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289, 0

f = (1 + AMI)6

den autonoma viktökningen = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it
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Motivering

Miljömässiga och sociala hänsyn kräver att små bilar, som är de renaste när det gäller 
koldioxidutsläpp, finns tillgängliga till ett överkomligt pris. De specifika mål som ställs upp 
för tillverkare får därför inte innebära att man ställer orättvisa tekniska krav på tillverkare av 
små bilar, krav som är ohållbara med tanke på de kostnader som de förorsakar och som leder 
till oöverkomliga priser för konsumenterna. Det är därför nödvändigt att ändra ”a” 
(30 procents lutning). Dessutom bör den autonoma viktökningen strykas i syfte att trygga det 
uppställda målet.

Ändringsförslag 241
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (F – F0)

där där

M = fordonets vikt i kilogram (kg)  F= fordonets markyta (spårvidd × 
hjulbas) i kvadratmeter (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,89 m²
f = (1 + AMI)6

den autonoma viktökningen = 0 %
a = 0,0457 a = 14,5 g/m²

Or. en

Motivering

Enligt den konsekvensbedömning som åtföljer kommissionens förslag är markyta en 
effektivare parameter än vikt (jfr tabell s. 90–91 i SEC(2007)1723). Att använda vikt som 
parameter skapar ett förvridet incitament att tillverka allt tyngre fordon och att inte använda 
viktminskande fordonsdesign. Därför bör markyta införas som för parameter. För att små 
bilar ska kunna säljas till överkomliga priser föreslås en lägre lutning (30 %).



AM\728751SV.doc 177/195 PE407.904v01-00

SV

Ändringsförslag 242
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
följande formel:

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 120 + 
a × (F – F0)

där där 

M = fordonets vikt i kilogram (kg)  F= fordonets markyta i kvadratmeter 
(m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

den autonoma viktökningen = 0 % den autonoma ökningen av markyta = 0 %

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Motivering

Parametern vikt bör ersättas med markyta för att undvika att förordningen premierar viss 
teknik för minskning av koldioxidutsläpp (t.ex. dieselanvändning och hybriddrift) framför 
annan teknik. Parametern markyta kommer också att skapa större säkerhet om rättsläget 
eftersom förändringarna över tid väntas bli betydligt mindre än för vikt. Lutningen på 60 % 
ligger så nära kommissionens förslag som möjligt.

Ändringsförslag 243
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 

1. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer, fastställas enligt 
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följande formel: följande formel: 
Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0)

Tillåtna specifika koldioxidutsläpp = 130 + 
a × (M – M0) 

där där 

M = fordonets vikt i kilogram (kg) M = fordonets vikt i kilogram (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

den autonoma viktökningen = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. fr

Motivering

Enligt konsekvensbedömningen i kommissionens förslag skulle en lutning på eller över 
60 procent vara orättvis eftersom priserna för små bilar skulle öka mer än priserna för stora 
bilar. Konsekvensen skulle kunna bli att kunder inte skulle ha råd att köpa bilar med låga 
koldioxidutsläpp. En lutning på 30 % är därför både rättvisare och effektivare. Dessutom 
behöver man inte ta med något AMI. 

Ändringsförslag 244
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – sista raden

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0457 a = 0,0231

Or. en

Motivering

Med vikt som nyttoparameter bör kurvan inte vara brantare än 30 %. Så kan man undvika 
förvridna incitament som skulle leda till en ökning snarare än en minskning av 
koldioxidutsläppen.
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Ändringsförslag 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – sista raden

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning (SEK(2007)1723) av den 19 december 2007 är 
det lättast att uppfylla kriterierna för konkurrensmässig neutralitet, hållbarhet och social 
rättvisa om lutningen av den viktberoende målvärdeslinjen är 80 %. 

Ändringsförslag 246
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För varje ny personbil som registreras 
i gemenskapen ska från 2013 till 2010 de 
tillåtna specifika koldioxidutsläppen, 
uttryckta i gram per kilometer, fastställas 
med hänvisning till det årliga linjära 
genomsnittet mellan 2012 års och 2020 
års genomsnittliga mål för fordonen. Det 
differentierade årliga genomsnittet ska 
grundas på markytan för fordonet och en 
lutning på 40 %. 
Åtgärderna för att differentiera målet, 
som avser att ändra icke väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas före den 1 januari 2012 i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 12.3.

Or. en
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Ändringsförslag 247
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För varje ny personbil som registreras 
i gemenskapen ska från 2021 till 2025 de 
tillåtna specifika koldioxidutsläppen, 
uttryckta i gram per kilometer, fastställas 
med hänvisning till det årliga linjära 
genomsnittet mellan 2020 års och 2025 
års genomsnittliga mål för fordonen. Det 
differentierade årliga genomsnittet, om 
sådant finns, ska grundas på markytan 
för fordonet och en lutning på högst 
40 %. 
Åtgärderna för att differentiera målet, 
som avser att ändra icke väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas före den 1 januari 2020 i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 12.3.

Or. en

Ändringsförslag 248
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För varje ny personbil ska de tillåtna 
specifika koldioxidutsläppen, uttryckta i 
gram per kilometer och baserade enbart 
på fordonsteknik, vara
– 130 g år 2015
– 110 g år 2020
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– 95 g år 2025
– 75 g år 2030.
Dessa mål ska ses över vart femte år mot 
bakgrund av en konsekvensbedömning 
som kommissionen ska genomföra.

Or. en

Motivering

Man bör redan nu fastställa tydliga och ambitiösa mål så att biltillverkarna kan utveckla nya 
modeller med hänsyn till dem. Dessutom bör regelbundna konsekvensbedömningar och 
översyner göras i syfte att anpassa målen till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag 249
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje år från och med den 1 
januari 2020 ska formeln i punkt 1 
tillämpas så att ”120” ersätts med ”80”. 
För varje år från och med den 1 januari 
2025 ska formeln i punkt 1 tillämpas så 
att ”80” ersätts med ”60”. 

Or. en

Motivering

Bilsektorn måste anpassas till de övergripande minskningsmålen för koldioxidutsläppen. Här 
föreslås att de genomsnittliga utsläppen får vara högst 80 g koldioxid/km från 2020 och högst 
60 g koldioxid/km från 2025. Syftet är att skapa incitament till att minska koldioxidutsläppen 
från bilar på lång sikt.
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Ändringsförslag 250
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje ny personbil bör ytterligare 
minskningar av koldioxidutsläppen 
åstadkommas med hjälp av 
miljöinnovationer, enligt följande:
– En minskning på 10 g år 2015.
– En minskning på 20 g år 2020.
– En minskning på 25 g år 2025.
– En minskning på 30 g år 2030.

Or. en

Motivering

Obligatoriska miljöinnovationer bör möjliggöra ytterligare minskningar.

Ändringsförslag 251
Chris Davies

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje år från och med den 
1 januari 2020 ska formeln i punkt 1 
tillämpas så att det genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläppet som tillåts 
är ”80”.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att industrin nu ges ett mål på medellång sikt (2020) så att den kan planera och 
uppnå de begärda minskningarna till lägsta möjliga kostnad. Det föreslagna målvärdet på 
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80 g koldioxid/km är mer ambitiöst än det som parlamentet enades om i oktober 2007. 
Bakgrunden är industrins numera mycket mer progressiva hållning och konsumenternas krav 
på förändring till följd av den enorma ökningen av oljepriserna.

Ändringsförslag 252
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje år från och med 2020 upp 
till och inklusive 2024 ska formeln i 
punkt 1 tillämpas så att ”för varje år från 
och med 2012 upp till och inklusive 2019” 
ersätts med ”för varje år från och med 
2020 upp till och inklusive 2024” och 
”120” ersätts med ”80”. 

Or. en

Motivering

Har samband med ändringsförslaget till artikel 1 från samma ledamot.

Ändringsförslag 253
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje år från och med den 1 
januari 2020 ska formeln i punkt 1 ovan 
tillämpas så att ”130” ersätts med ”95” 
och så att värdet på variabeln a ändras så 
att det överensstämmer med 
åtgärdsfördelningen mellan tillverkarna. 
En sådan ändring, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning, 
ska föreslås av kommissionen 2012 och 
antas i enlighet med det föreskrivande 
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förfarande med kontroll som avses i 
artikel 12.3.

Or. en

Motivering

Ett andra minskningssteg bör omedelbart tas med i förordningen för att uppmuntra 
innovation i fordonssektorn och för att se till att teknik med lägre koldioxidutsläpp förs in på 
marknaden. Detta bidrar till att uppnå unionens övergripande mål för minskade 
koldioxidutsläpp. Ett mål på 95g koldioxid/km behövs för att främja innovation och påskynda 
den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag 254
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje tillverkare ska se till att, under 
det år som börjar den 1 januari 2020 och 
varje därpå följande år, minst 8 % av alla 
de personbilar som den producerar är 
utsläppsfria fordon. För att uppnå detta 
mål får tillverkaren tillämpa de 
bestämmelser om pooler som fastställs i 
artikel 5.1a.

Or. en

Motivering

Många slags utsläppsfria bilar, såsom elbilar och hybridbilar, har funnits i flera år och 
utvecklas av många tillverkare. Hittills har utsläppsfria bilar dock inte släppts ut på 
marknaden i någon större omfattning. Produktionen av dessa fordon måste stimuleras.
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Ändringsförslag 255
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje år från och med 2025 ska 
formeln i punkt 1 tillämpas så att ”för 
varje år från och med 2020 upp till och 
inklusive 2024” ersätts med ”för varje år 
från och med 2025” och ”80” ersätts 
med ”60”. 

Or. en

Motivering

Har samband med ändringsförslaget till artikel 1 från samma ledamot.

Ändringsförslag 256
Martin Callanan, Chris Davies

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
Fordon med extremt låga 

koldioxidutsläpp 
Varje fordon, som enligt definitionen i 
artikel 3 betecknas som ett fordon med 
extremt låga koldioxidutsläpp och som 
registrerats i Europeiska unionen under 
det aktuella kalenderåret, ska, vid 
beräkningen av fordonstillverkarens 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
för det året, medräknas flera gånger, efter 
vad som föreskrivs nedan:
2012: 10 gånger
2013: 7 gånger
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2014: 4 gånger
2015: 2 gånger
Från och med den 1 januari 2016 ska 
denna multiplikator inte längre tillämpas.

Or. en

Motivering

Tillverkarna investerar avsevärda resurser i att utveckla en genombrottsteknik för fordon med 
extremt låga koldioxidutsläpp som vida understiger dem hos fordon som för närvarande finns 
på marknaden i Europa. Under det inledande produktionsskedet kommer denna teknik att 
vara förenad med högst kännbara merkostnader och fordonen kommer att finnas i relativt 
små mängder. För att uppmuntra fortsatta investeringar i att snabbt få ut dessa fordon med 
extremt låga koldioxidutsläpp på marknaden bör den föreslagna förordningen omfatta ett 
provisoriskt system med lagstadgade superkrediteringar för dessa.

Ändringsförslag 257
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar den 
1 januari 2010 och varje därpå följande år
ska medlemsstaterna registrera följande 
uppgifter för varje ny personbil som 
registreras på deras territorium:

1. För den månad som börjar 
den 1 januari 2012 och varje därpå 
följande månad ska medlemsstaterna 
registrera följande uppgifter för varje ny 
personbil som registreras på deras 
territorium:

Or. en

Motivering

För att passa ihop med artikel 6.1. För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare 
diskrimineras bör övervakning och rapportering ligga i linje med genomförandet av 
förordningen. Därför bör det inledande året vara 2012. Tillverkarna bör få månatliga 
uppgifter om prestanda så att de vid behov kan reagera på marknadsutvecklingen.
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Ändringsförslag 258
Martin Callanan

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det år som börjar den 
1 januari 2010 och varje därpå följande år
ska medlemsstaterna registrera följande 
uppgifter för varje ny personbil som 
registreras på deras territorium:

1. För den månad som börjar 
den 1 januari 2012 och varje därpå 
följande månad ska medlemsstaterna 
registrera följande uppgifter för varje ny 
personbil som registreras på deras 
territorium:

Or. en

Motivering

För att passa ihop med artikel 6.1. För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare 
diskrimineras bör övervakning och rapportering ligga i linje med genomförandet av 
förordningen. Därför bör det inledande året vara 2012. Tillverkarna bör få månatliga 
uppgifter om prestanda så att de vid behov kan reagera på marknadsutvecklingen.

Ändringsförslag 259
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För det år som börjar 
den 1 januari 2016 och varje därpå 
följande år ska medlemsstaterna för varje 
nytt utsläppsfritt fordon som registreras 
på deras territorium registrera de 
specifika koldioxidutsläpp (g/km) som 
hänför sig till produktionen av bränsle för 
det utsläppsfria fordonet, utöver de 
uppgifter som anges i punkt 1.

Or. en
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Motivering

Produktionen av utsläppsfria fordon måste stimuleras. Produktionen av bränslen för 
utsläppsfria fordon ger upphov till växthusgasutsläpp, bland annat till följd av produktionen 
av el för elektriska fordon. Dessa utsläpp måste redovisas från och med 2016. Det att man 
inte räknar med de totala koldioxidutsläppen före detta år kommer att innebära ett ytterligare 
incitament för utsläppsfria fordon.

Ändringsförslag 260
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska hämtas från 
den berörda nya personbilens 
överensstämmelseintyg. Om 
överensstämmelseintyget innehåller både 
maximal och minimal vikt för den berörda 
personbilen ska medlemsstaten endast 
använda maximisiffran för de syften som 
avses i denna förordning.

2. Uppgifterna i punkt 1 ska hämtas från 
den berörda nya personbilens 
överensstämmelseintyg. Om 
överensstämmelseintyget innehåller både 
maximal och minimal vikt för den berörda 
personbilen ska medlemsstaten endast 
använda maximisiffran för de syften som 
avses i denna förordning. När det gäller 
bi-fuel-fordon (bensin/gas), vars 
överensstämmelseintyg innehåller 
uppgifter om de specifika 
koldioxidutsläppen för både bensin och 
gas, ska medlemsstaterna använda enbart 
det värde som mätts för gas.

Or. it

Motivering

Enligt officiella uppgifter drivs bi-fuel-fordon nästan uteslutande med gas. Användningen av 
gasformiga bränslen som ett alternativ till bensin bör dessutom främjas i syfte att minska 
koldioxidutsläppen och diversifiera energiförsörjningen.
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Ändringsförslag 261
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Trots bestämmelserna i punkt 2 gäller 
att om fordon registreras för första 
gången inom gemenskapen på grundval 
av ett enskilt nationellt godkännande i 
enlighet med artikel 24 i direktiv 
2007/46/EG ska uppgifterna enligt punkt 
1 tas från intyget om enskilt godkännande 
eller bilagorna till detta. När det gäller bi-
fuel-fordon (bensin/gas), vars intyg om 
enskilt godkännande eller tillhörande 
bilagor innehåller uppgifter om de 
specifika koldioxidutsläppen för både 
bensin och gas, ska medlemsstaterna 
använda enbart det värde som mätts för 
gas, förutsatt att detta har mätts i enlighet 
med förordning (EG) nr 715/2007 eller 
FN/ECE:s förordning nr 115.

Or. it

Motivering

Här anges hur man ska förfara i fall då fordon har registrerats på grundval av ett nationellt 
godkännande som inte förutsätter ett europeiskt överensstämmelseintyg (i enlighet med 
direktiv 2007/46/EG). FN:s och gemenskapens förordningar föreskriver likvärdiga metoder 
för mätning och certifiering av koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 262
Martin Callanan

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För det år som börjar den 
1 januari 2010 och varje därpå följande år
ska medlemsstaterna för varje enskild 

3. För den månad som börjar den 
1 januari 2012 och varje därpå följande 
månad ska medlemsstaterna för varje 
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tillverkare fastställa följande, i enlighet 
med de metoder som beskrivs i del B:

enskild tillverkare fastställa följande, i 
enlighet med de metoder som beskrivs i 
del B:

Or. en

Motivering

För att passa ihop med artikel 6.1. För att undvika att marknaden snedvrids och tillverkare 
diskrimineras bör övervakning och rapportering ligga i linje med genomförandet av 
förordningen. Därför bör det inledande året vara 2012. Tillverkarna bör få månatliga 
uppgifter om prestanda så att de vid behov kan reagera på marknadsutvecklingen.

Ändringsförslag 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För varje variant av varje version av 
varje typ av ny personbil:

(d) För varje version av varje variant av 
varje typ av ny personbil:

Or. en

Motivering

Den föreslagna omformuleringen av texten skapar överensstämmelse med definitionerna i 
punkt B i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För varje variant av varje version av 
varje typ av ny personbil ska antalet 
nyregistrerade personbilar, fordonens vikt, 
de specifika koldioxidutsläppen och 

4. För varje version av varje variant av 
varje typ av ny personbil ska antalet 
nyregistrerade personbilar, fordonens vikt, 
de specifika koldioxidutsläppen och 
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fordonets markyta registreras. fordonets markyta registreras.

Or. en

Motivering

Den föreslagna omformuleringen av texten skapar överensstämmelse med definitionerna i 
punkt B i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Förfarande för inräkning av potentiella 
utsläppsminskningar från 
miljöinnovationer 
1. Kommissionen utser en expertkommitté 
(”bedömningskommittén för
miljöinnovationer”), bestående av 
företrädare för relevanta 
kommissionsorgan, som beslutar om 
ansökningar om att kvitta potentiella 
utsläppsminskningar från 
miljöinnovationer mot tillverkares 
specifika koldioxidutsläpp. Kommittén 
kan inhämta synpunkter från 
utomstående sakkunniga och rapporterar 
varje kvartal till den kommitté som 
inrättats genom artikel 12.
2. Vid behov genomför kommittén varje 
kvartal utfrågningar för att godkänna 
tekniska åtgärders potential för att minska 
specifika utsläpp samt fattar beslut om 
dessa ansökningar. Kommitténs beslut 
kan överklagas.
3. Åtgärder som får inräknas då en 
tillverkares specifika utsläppsmål 
fastställs ska uppfylla följande villkor:
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a. De ska mätbart bidra till att minska 
utsläppen av växthusgaser. 
b. De ska vara uppenbart hänförliga till 
koldioxidutsläpp från en enskild 
fordonstyp, eller ett visst antal enskilda 
fordon av denna typ. 
c. De ska inte utgöra förutsättningar för 
ett typgodkännande enligt 
direktiv 2007/46/EG eller vara 
obligatoriska enligt något annat, av EU 
lagstadgat krav.
d. De ska minska utsläppen av 
växthusgaser på sätt som inte uppmäts vid 
provningsförfarandet. 
4. Då fordonstillverkare ansöker om 
inräkning av miljöinnovationer ska de 
tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om 
följande: 
a. Den minskning av utsläppen av 
växthusgaser som åtgärden resulterar i 
(uttryckt som koldioxidekvivalenter). 
b. Bevis för att åtgärden inte är en 
förutsättning för typgodkännandet. 
c. Bevis för att åtgärdens effekter, vid de 
mätningar av bränsleförbrukning och 
utsläpp som genomförs under 
typgodkännandet, inte har uppmätts eller 
endast i otillräcklig utsträckning har 
uppmätts. 
d. En redogörelse för det eventuella 
sambandet mellan åtgärdens effekter och 
fordonsvikten, eller för om effekterna är 
identiska i samtliga fordon oavsett vikt.
5. Då en tillverkare ansöker om en 
korrigering av sitt specifika utsläppsmål 
för ett givet kalenderår, ska tillverkaren 
dels ange de godkända 
utsläppsminskningar av växthusgaser som 
en åtgärd medför, dels föreslå hur 
minskningen bör fördelas på tillverkarens 
enskilda fordonstyper eller tillverkarens 
hela bilpark. 
6. Den påstådda minskningspotentialen av 
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utsläppen av koldioxid och växthusgaser 
ska bestyrkas av ett oberoende organ. 
Detta organ måste uppfylla följande 
villkor: 
a. Organet ska vara ett tillförlitligt och 
kvalificerat provningsinstitut. 
b. Organet ska sörja för att åtgärderna för 
att minska utsläppen av växthusgaser 
bedöms neutralt och med fordonsteknisk 
sakkunskap. Samtliga institut som utsetts 
enligt artikel 41 i direktiv 2007/46/EG 
anses behöriga att utföra ovanstående 
uppgifter. 
7. Då det oberoende organet intygar att en 
åtgärd leder till en specifik minskning av 
utsläppen av koldioxid och växthusgaser, 
ska organet bestyrka att följande punkter 
blivit föremål för provning:
a. Åtgärdens tekniska följder för 
utsläppen av växthusgaser (uttryckt som 
koldioxidekvivalenter).
b. Tillförlitligheten hos de uppgifter som 
tillverkaren och/eller underleverantören 
tillhandahållit.
c. Eventuella växelverkningar (t.ex. byten) 
med andra åtgärder som ingår i 
förfarandet för typgodkännande, eller 
med andra åtgärder som ingår i en 
ansökan om inräkning eller som redan 
beviljats sådan inräkning.
d. Hur körbeteendet inverkar på de 
utsläppsminskningar som åtgärden 
resulterar i under verklighetsnära 
förhållanden. 
e. Tillförlitligheten hos uppgifterna om de 
fordonstyper och det antal nyregistrerade 
fordon som åtgärden omfattar, och vad 
uppgifterna betyder för tillverkarens 
genomsnittliga koldioxidutsläpp. 
7.1 Den kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 12 i denna förordning ska 
kontrollera att ansökan om erkännande 
av en miljöinnovation är fullständig och, 
inom tre månader efter det att 
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ansökningshandlingarna har lämnats in, 
besluta om inräkningen av 
miljöinnovationen. Kommissionen ska 
överlämna ett förslag till kommittén i 
ärendet. Sökanden kan överklaga 
kommitténs beslut till kommissionen inom 
en månad efter det att beslutet meddelats.
Kommissionen ska överlämna 
överklagandet till kommittén som ska 
behandla det inom tre månader och fatta 
beslut. Kommissionen ska offentliggöra 
alla beslut avseende inräkning av 
miljöinnovationer i Europeiska unionens 
officiella tidning.
8. Sedan en kompletteringsansökan för ett 
kalenderår beviljats erfordras, om 
åtgärderna inte efter beslutet har blivit 
obligatoriska för ett typgodkännande eller 
för annan lagstiftning, under följande år 
endast uppgifter om vilka fordonstyper 
som åtgärden omfattar, antalet 
nyregistreringar av sådana fordon och 
följderna av detta för tillverkarens 
genomsnittliga utsläpp.
9. Biltillverkares underleverantörer, som 
kan uppvisa intyg och certifikat från 
sakkunnig tredje part enligt 
punkterna 3 a–d, 4 a–d och 7 a–d i denna 
bilaga, kan ansöka om ett intyg om 
enskilda åtgärders potential för 
minskning av utsläppen av koldioxid och 
växthusgaser. 
10. Om en tillverkares ansökan om 
kvittning avser en minskningspotential för 
en specifik åtgärd som en underleverantör 
redan har fått beviljad, behöver 
tillverkaren endast uppvisa intyg i 
enlighet med punkt 5 samt ett certifikat 
utfärdat av en sakkunnig tredje part i 
enlighet med punkt 7 e i denna bilaga. 

Or. de
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Motivering

Endast åtgärder som ger mätbara fördelar jämfört med befintliga krav godkänns. Den 
tekniska bevisbördan åligger den ansökande parten, medan det politiska ansvaret ligger hos 
kommissionen. Samtliga uppgifter ska intygas av sakkunnig tredje part som är behörig att 
utföra provningar inom ramen för typgodkännandeförfarandet. När en åtgärd väl godkänts 
som miljöinnovation behöver endast sådana faktorer årligen prövas som förändras beroende 
på antalet nyregistreringar av en tillverkares bilmodeller.
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