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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta 
nyttofordon
(2007/2119(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: ”Resultat 
av översynen av gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar 
och lätta nyttofordon” (KOM(2007)0019)1,

– med beaktande av den konsekvensbedömning som ingår i kommissionens meddelande till 
rådet och Europaparlamentet: ”Resultat av översynen av gemenskapens strategi för 
minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon” (SEK(2007)0060),

– med beaktande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram2,

– med beaktande av sjätte3 och sjunde4 ramprogrammen för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration,

– med beaktande av sin resolution om seger i kampen mot den globala klimatförändringen 
(2005/2049(INI))5,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: ”Att begränsa den 
globala klimatförändringen till 2 grader Celsius: Vägen framåt mot 2020 och därefter”
(KOM(2007)0002)6,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte 
den 8-9 mars 2007 om den förnyade strategin för en hållbar utveckling (juni 2006) och 
miljöteknikens och miljöinnovationens roll för att uppnå målen för Lissabonstrategin för 
tillväxt och sysselsättning,

– med beaktande av studien ”Review and analysis of the reduction potential and costs of 
technological and other measures to reduce CO2-emissions from passenger cars” (av 
den 31 oktober 2006)7,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
3 EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
4 EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.
5 Antagna texter, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005.
6 Ännu ej offentliggjort i EUT.
7 Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för industrifrågor, forskning och energi (A6-…/2007), och av följande skäl:

A. Cirka 19 procent av Europeiska unionens koldioxidutsläpp kommer från personbilar och 
lätta nyttofordon, och de totala utsläppsmängderna fortsätter att öka på grund av det ökade 
antalet nya bilar med högre motorstyrka.

B. Vägtransporter står för 60 procent av all olja som används inom EU, och en ineffektiv 
bränsleanvändning ökar hotet mot energisäkerheten, bidrar till höga driftskostnader och 
till att världens oljereserver förbrukas.

C. Rättsliga åtgärder krävs nu för att främja de designtekniska och fordonstekniska ändringar 
som behövs om sektorn skall kunna bidra till att EU når målet att minska 
koldioxidutsläppen med minst 20 procent till 2020 jämfört med nivåerna 1990.

Tidsplan och mål

1. Europaparlamentet inser att tillverkarna behöver mellan fem och sju år på sig för att kunna 
genomföra designtekniska ändringar på ett så ekonomiskt sätt som möjligt och att de 
genomsnittliga utsläppen från bilar som släpps ut på EU-marknaden 2008 sannolikt 
kommer att överskrida 150 g koldioxid/km, och förkastar kommissionens förslag om att 
minska de genomsnittliga utsläppen genom tekniska ändringar till 130 g koldioxid/km till 
2012, eftersom det är för dyrt.

2. Europaparlamentet misstänker att den föreslagna tillämpningen av ”kompletterande 
åtgärder” för att nå det tidigare överenskomna utsläppsmålet på 120 g koldioxid/km till 
2012 knappast är mer än en politisk gest, och anser att tydliga och mätbara mål för de 
utsläppsminskningar som skall nås genom tekniska ändringar skall fastställas i 
lagstiftningen.

3. Europaparlamentet föreslår att bindande årliga utsläppsmål bör fastställas från och med 
den 1 januari 2011 med målsättningen att främja tekniska förbättringar av fordon för att 
se till att de genomsnittliga utsläppen från alla personbilar som släpps ut på 
EU-marknaden från den 1 januari 2015 inte överskrider 120 g koldioxid/km.

4. Europaparlamentet insisterar på att de genomsnittliga utsläppen inte får överskrida 
95 g koldioxid/km från och med den 1 januari 2020, och anser att EU bör stödja 
nödvändiga innovationsfrämjande åtgärder genom det sjunde ramprogrammet för 
utveckling inom forskning och teknik.

5. Europaparlamentet anser att mer långsiktiga mål bör fastställas senast 2016 efter 
kommissionens översyn och förutser att dessa mål kommer att kräva ytterligare 
utsläppsminskningar på upp till 70 g koldioxid/km eller mindre till 2025.

6. Europaparlamentet anser att inga nya bilmodeller som överskrider utsläppsmålet på 
120 g koldioxid/km med mer än 100 procent skall få släppas ut på EU-marknaden från 
och med den 1 januari 2015.
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7. Europaparlamentet rekommenderar, med tanke på de svårigheter som några 
specialisttillverkare kan få med att minska de genomsnittliga utsläppen i det begränsade 
bilsortiment som de producerar inom de planerade tidsgränserna, att varje tillverkare eller 
importör skall ha rätt att undanta 500 identifierade fordon per år från de uppgifter som 
används för att fastställa de genomsnittliga utsläppen, på villkor att uppgifter om dessa 
fordons utsläppsmängder och bränsleekonomi finns med i märkningen och att kunderna 
informeras enligt de vanliga tillämpliga kraven.

Att dela upp uppgiften bland tillverkarna
8. Europaparlamentet inser att konsumenternas preferenser varierar stort när det gäller 

personbilar och att tillverkarnas bilparker skiljer sig åt. Parlamentet insisterar på att 
koldioxidutsläppen måste minskas inom alla segment av bilmarknaden, men menar att 
syftet med rättsliga åtgärder varken bör vara att försätta de som når målen snabbt i 
underläge eller hota verksamheten för företag som för närvarande producerar fordon med 
stora utsläppsmängder.

9. Europaparlamentet föreslår att målen för genomsnittliga utsläppsminskningar och 
tillfälliga mål för 2015 och 2020 bör fastställas med hjälp av en gränsvärdeskurva för alla 
fordon som säljs av tillverkare och importörer, och att utgångspunkten för detta värde bör 
vara profilen för den nya personbilsparken från och med den 1 januari 2011.

10. Europaparlamentet rekommenderar att denna gränsvärdeskurva skall beräknas genom en 
matematisk formel som uttrycks som en funktion som kopplar ihop varje fordons 
koldioxidutsläpp med dess ekologiska fotavtryck (spårbredd gånger axelavstånd).

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för övervägande till 
rådet och parlamentet för att se till att skillnader mellan bilstorlekar och tekniska 
kostnader för utsläppsminskningar beaktas vid utformningen av gränsvärdeskurvan.

12. Europaparlamentet föreslår att en ny stängd marknadsmekanism i form av ett system för 
minskningar av utsläppskvoter för koldioxid (CARS), skall införas den 1 januari 2011. 
Systemet kommer att vara generellt kostnadsneutralt för tillverkningsindustrin, men 
företag vars bilparker släpper ut mindre koldioxidutsläpp än gränsvärdeskurvan kommer 
att belönas och de bilparker som släpper ut mer får böta.

13. Europaparlamentet räknar med att tillverkare och importörer genom CARS kommer att 
vara skyldiga att betala böter i proportion till alla överskridanden av utsläppsgränserna 
per såld bil och att dessa böter kan uppvägas av inlösbara krediter som ges till 
nyregistrerade personbilar med utsläpp under gränsvärdeskurvan från samma tillverkare.

14. Europaparlamentet anser att bötesbeloppen bör grundas på kostnaderna för de 
nödvändiga åtgärderna för att minska bilparkens genomsnittliga utsläpp till den 
fastställda målsiffran.

15. Europaparlamentet föreslår att ett EU-omfattande organ inrättas för att administrera 
CARS och att organet förses med registreringsuppgifter som också ges till alla 
medlemsstater. Organet bör dessutom årligen offentliggöra balansen för varje tillverkare 
och importör, utfärdade böter och utbetalda belopp.
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16. Europaparlamentet rekommenderar att tillverkare och importörer skall kunna bestämma 
om de vill att den erkända handelsenheten eller de olika dotterbolag eller affärsenheter 
som är direkt ansvariga för produktionen av de berörda fordonen skall vara juridisk 
person.

17. Europaparlamentet föreslår att CARS under det första året bör vara en skuggverksamhet 
som endast kräver insamling av uppgifter, överföring av certifikat och offentliggörande 
av balanser, och att det finansiella systemet bör inledas från och med den 1 januari 2012.

Förbättringar av provning och dataövervakning

18. Europaparlamentet förespråkar att provningsförfarandena skall ses över för att efterlikna 
de verkliga körförhållandena bättre och uppmanar till ändringar av den europeiska 
körcykeln för att ta hänsyn till tekniska utvecklingar, som till exempel en sjätte växel.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa nya mätningar och normer som 
gör det möjligt att fastställa ett fast värde för utsläppsminskningar för användbara 
förbättringar såsom växelindikatorer, högeffektiv luftkonditionering, lågt rullmotstånd för 
däck och förbättrade smörjmedel, eftersom användningen av dessa funktioner kommer att 
bero på förarnas individuella körbeteende.

20. Europaparlamentet uppmanar rådet att se över provningsförfarandena för att fastställa om 
produktionsbestämmelserna följs och se till att det inte förekommer några variationer i de 
tillvägagångssätt som de certifierade organen i de olika medlemsstaterna väljer.

Fordonsspecifikationer

21. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att snabbt ta itu med de angelägna frågorna 
om energisäkerhet och behovet av att minska Europas beroende av importerat bränsle, 
minska koldioxidutsläppen utan att öka kostnaden för nya bilar och förbättra 
vägsäkerheten.

22. Europaparlamentet insisterar därför på att inga nya personbilsmodeller som har 
specialkonstruerats för att kunna nå hastigheter över 162 km/timme (101 miles/timme), 
vilket är 25 procent högre än de högsta tillåtna hastighetsgränserna i de allra flesta 
medlemsstaterna, får släppas ut på EU-marknaden från och med den 31 december 2012 
om de inte är speciellt licensierade för brottsbekämpning, nödlägen eller militära 
ändamål.
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Reklam och märkning

23. Europaparlamentet rekommenderar att obligatoriska minimikrav skall fastställas för den 
information som skall visas om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp för nya bilar i 
reklamen i allt marknadsförings- och reklammaterial och i visningshallar, och anser att 
det A-G-format som används för att jämföra energieffektiviteten för vissa elektriska 
produkter kan vara en lämplig modell för de nödvändiga informationsskyltarna.

24. Europaparlamentet anser att lagstiftningen om krav på hälsovarningar som visas på 
cigarettpaket är ett användbart exempel, och föreslår att minst 20 procent av det utrymme 
som ägnas åt marknadsföring av nya bilar genom reklam, marknadsföringsmaterial eller 
skyltning vid försäljningsställenas visningshallar skall innehålla information om 
bränsleekonomi och koldioxidutsläpp i ett godkänt format.

Att främja konsumentefterfrågan

25. Europaparlamentet inser att medlemsstaterna kan spela en viktig roll när det gäller att 
stimulera konsumentefterfrågan på fordon med lägre utsläpp och uppmanar till att 
nationella handlingsplaner skall utarbetas där medlemsstaterna anger de åtgärder som de 
har för avsikt att vidta i detta avseende.

26. Europaparlamentet stöder särskilt tillämpningen av skatteåtgärder, och uppmuntrar 
medlemsstaterna att införa såväl inköpsskatter som fordonsskatter för fordon med 
ovannämnda genomsnittliga utsläpp.

Kompletterande åtgärder

27. Europaparlamentet anser att åtgärder som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen 
från fordon, men som det inte är möjligt att fastställa ett absolut värde för, bör betraktas 
som fullständigt kompletterande och därmed inte omfattas av det befintliga förslaget till 
lagstiftning.

28. Europaparlamentet befarar att en ökad användning av biodrivmedel kan leda till höjda 
livsmedelspriser, vilket särskilt drabbar personer med mycket låga inkomster, och kan 
påskynda förstörelsen av tropiska regnskogar, och uppmanar därför till en brådskande 
översyn av politiken för biodrivmedel för att ta hänsyn till alla miljömässiga och sociala 
överväganden.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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Cirka 19 procent av Europeiska unionens totala koldioxidutsläpp kommer från personbilar 
och lätta nyttofordon och de totala utsläppsmängderna fortsätter att öka, trots att 
genomsnittliga minskningar på 12,4 procent per ny bil nåddes under årtiondet fram till 2004.

Orsaken till denna ökning är främst det ökade antalet bilar och den trafikträngsel de ger 
upphov till (registreringarna inom EU-25 ökade med 36 procent 1990–2003, från 156 till 
212 miljoner), och de nya bilarnas motorstyrka, som ökade med 28 procent i genomsnitt 
under årtiondet fram till 2004, vilket stort överskrider bilarnas ökade vikt på 15 procent även 
om inga stater har höjt hastighetsbegränsningarna.

Detta hjälper inte precis EU att må målet att minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent 
till 2020 jämfört med nivåerna 1990, och ännu mindre att nå målet för en minskning med 
30 procent om en internationell överenskommelse kan säkras.

Frågorna om koldioxidutsläpp och bränsleekonomi är oupplösligt sammankopplade. 
Vägtransporten står för 60 procent av all olja som förbrukas inom EU och ineffektiv 
bränsleanvändning i bilar leder inte bara till onödigt höga utsläpp, utan ökar även hotet mot 
EU:s energisäkerhet och leder till att världens oljeresurser förbrukas, samtidigt som förarna 
tvingas betala höga driftskostnader.

År 1999 ingick fordonsindustrin ett frivilligt åtagande att minska de genomsnittliga utsläppen 
från nya bilar som tillverkats inom EU till maximalt 140 g koldioxid/km till 2008. Även om 
25 procent av tillverkarna kommer att uppfylla detta mål är situationen mindre imponerande 
totalt sett. De genomsnittliga utsläppen från nya bilar som sålts på marknaden inom EU-25 
uppgick till 162 g koldioxid/km 2004 och kommer sannolikt inte att bli mindre än 
150 g koldioxid/km till slutet av 2008.

Det var inte förrän i januari 2007 som kommissionen i princip gick med på att införa 
bindande lagstiftning och föreslå att tillverkarna skall minska utsläppen till 
130 g koldioxid/km till 2012 genom tekniska förbättringar. Samtidigt skall ett antal 
kompletterande åtgärder införas för att kunna garantera att de totala utsläppen inte överstiger 
120 g koldioxid/km till detta datum.
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Måldatumet 2012 är något av en chimär. Det återspeglar flera olika politiska beslut där den 
verkliga situationen inte beaktas särskilt mycket, varav det senaste antogs enhälligt av rådet i 
juni förra året. Kommissionen har försökt att överbrygga skillnaden mellan förväntningarna 
och verkligheten genom att föreslå att målet på 120 g koldioxid/km skall nås med hjälp av en 
rad ”kompletterande” åtgärder som skall beaktas förutom de tekniska förbättringarna, även 
om dessa förbättringar sannolikt kommer att påverkas av variabler såsom förarbeteende och 
tillgången till alternativa bränslen.

Föredraganden anser att det är viktigt att se till att biltillverkarna har full kännedom om de 
tekniska standarder som de är skyldiga att uppfylla. När det finns möjligheter att införa och 
införliva vissa värden för koldioxidminskningar som kan åstadkommas med hjälp av 
förbättrade däck, bättre smörjmedel eller effektivare luftkonditionering, bör andra åtgärder 
utanför tillverkarnas direkta kontroll betraktas som rent kompletterande och bör inte omfattas 
av lagstiftningen.

Föredraganden föreslår att det mest kostnadseffektiva sättet för att nå samma mål är att 
fastställa ett mer ambitiöst utsläppsminskningsmål, men ge fordonsindustrin mer tid för att 
uppfylla de obligatoriska kraven.

Lyckligtvis kan stora utsläppsminskningar nu nås genom tekniska förbättringar och 
förbättringar av bilarnas design. Över en miljon av de bilar som säljs årligen inom EU släpper 
redan ut mindre än 120 g koldioxid/km, och några av hybridfordonen i toppklassen 
producerar 25 procent mindre utsläpp (60 g koldioxid/km) än kommersiella konkurrentfordon 
som säljs till jämförbara priser på marknaden. Enligt de europeiska biltillverkarnas 
organisation ACEA:s ordförande har fordonsindustrin introducerat cirka 50 tekniska 
hjälpmedel för att minska koldioxidutsläppen under det senaste årtiondet, även om de ännu 
inte tillämpas i en så stor omfattning som man kunde önska.

Minskningarna kan säkras genom användning av alternativa bränslen och 
framdrivningssystem, men även genom ökad användning av hybridmotorer, förbättrade 
bensinmotorer, ökad användning av dieselmotorer, genom att minska motorstyrkan för 
motorer med turboladdare, och även genom ytterligare utveckling av drivsystem, minskningar 
av fordonsvikten genom ökad användning av aluminium, installation av 
stopp/start-mekanismer, förbättrad utväxling, förbättrad aerodynamisk design, användning av 
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smörjmedel som minimerar friktionen samt kullager, effektivare luftkonditioneringssystem 
och användning av däck med lågt rullmotstånd.

Det går inte att undvika att införa något slags avskräckande finansiella åtgärder för tillverkare 
eller importörer av bilparker som långt överskrider de genomsnittliga utsläppskraven. Likaså 
skulle det vara fördelaktigt om producenter av bilar med låga utsläpp, som ofta har mycket 
snäva vinstmarginaler, kunde kompenseras på något sätt.

Föredraganden föreslår att en ny marknadsmekanism i form av ett system för minskningar av 
utsläppskvoter för koldioxid (CARS) skall inrättas, där de olika segmenten inom 
bilmarknaden kommer att beaktas. Meningen är att tillverkare eller importörer skall få böta 
för det totala överskridandet av de obligatoriska målen och krediter utbetalas till bilparker 
som släpper ut mindre än de obligatoriska gränserna.

Föredraganden föreslår även att ett nytt tillsynsorgan skall inrättas för att administrera 
systemet.

Även om det är meningen att denna marknadsmekanism skall vara kostnadsneutral för 
fordonsindustrin som helhet, kommer tillverkarnas kostnader för att nå 
utsläppsminskningsmålen att öka i början. Innovation och förbättringar har sitt pris, och enligt 
olika beräkningar kommer kostnaden för fordon att öka med mellan 100 och 150 euro per 
gram minskade koldioxidutsläpp per kilometer. Denna utgift kommer att bli mindre om 
tillverkarna får tillräckligt tid på sig för att planera, ändra fordonens design och dra nytta av 
de effektivitetsbesparingar som skalekonomin leder till när ny teknik införs i 
massproduktionen.

Som tur är har biltillverkarna lyckats minska det genomsnittliga priset på nya fordon som 
säljs inom EU med 9 procent sedan 1996, trots införandet av höjda säkerhets- och miljökrav. 
Med tanke på de omedelbara besparingar som kan göras genom ökad bränsleekonomi 
kommer de allra flesta bilköparna sannolikt snabbt att kompenseras för den större 
initialkostnaden.

Europeiska biltillverkare hävdar ibland att de skulle få en konkurrensmässig nackdel av att 
anpassa dessa åtgärder. Det är svårt att godkänna detta argument. Inom EU köps fler nya bilar 
än i något annat handelsblock i världen, och på EU:s inre marknad måste både inhemska 
producenter och importörer uppfylla samma standarder. EU försvagar inte konkurrensen på 
något sätt, utan skapar i stället lika villkor och erbjuder en viss skyddsnivå för inhemska 
producenter om de konstruerar bilar med låga utsläpp, vilket kan hjälpa dem att vinna 
marknadsandelar utomlands.

Tillverkarna hävdar även att produktionen av nya bilar med allt större motorstyrka bara är ett 
svar på konsumentefterfrågan. Det ligger en viss sanning i detta, men tillverkarna bidrar 
själva till att skapa denna efterfrågan. I undersökningar som har utförts av europeiska 
konsumentorganisationer har man kunnat påvisa att det finns en benägenhet att inrikta 
reklamen på nya bilar med hög prestanda, dålig bränsleekonomi och höga koldioxidutsläpp, 
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som är de lönsammaste bilarna inom industrin, men att liten tonvikt läggs vid främjande av 
bränsleekonomi eller utsläppsprestanda för nya bilar.

Nya reklam- och märkningskrav behövs för att ändra inriktningen på dessa faktorer och 
efterfrågan på bilar med låga utsläpp skulle stimuleras stort om medlemsstaterna inför 
finansiella incitament och högre inköps- eller fordonsskatter för bilar med högre utsläpp.

Föredraganden har en avslutande kommentar. EU vill inte bara minska koldioxidutsläppen 
från bilar, utan vill även garantera energisäkerheten. EU tillåter inte bilar som inte uppfyller 
säkerhetsstandarderna, så varför tillåts försäljning av bilar som förbrukar för mycket bränsle 
och har utformats för att bryta mot lagliga hastighetsbegränsningar som införts av 
säkerhetsskäl?

Föredraganden anser att detta är politiskt och miljömässigt vansinne. I betänkandet föreslås 
att nya fordon inte skall typgodkännas om de kan köras i hastigheter som är 25 procent högre 
än de maximala tillåtna hastighetsbegränsningarna i nästan alla europeiska länder. Detta 
skulle inte bara leda till minskad bränsleförbrukning och minska utsläppen, utan skulle även 
sänka priserna på fordon i toppklassen genom att de inte längre överkonstrueras i en sådan 
absurd utsträckning.

Det kan vara så att vissa tillverkare genom att marknadsföra fordon med alltför hög 
motorstyrka förtäckt uppmuntrar bilförare att överskrida de lagliga hastighetsbegränsningarna. 
Det är upp till dem att förklara sin inställning till detta.
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