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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede 
tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer
(KOM(2007)0856 – C6–0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0856),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0022/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og 
Turismeudvalget og Retsudvalget (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Vi anerkender betydningen af disse foranstaltninger, og Kommissionen opfordres til tage 
hensyn til dem i forbindelse med gennemgangen af prøvningsprocedurerne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Begrundelse

Det er vigtigt, at disse midler anvendes til at støtte forsknings- og innovationsaktiviteter inden 
for automobilsektoren.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I denne forordning fastsættes 
præstationsmål for nye personbilers CO2-
emissioner med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked og opfylde det
overordnede mål om at nedbringe CO2-
emissionerne i EU, bl.a. inden for 
transportsektoren. I forordningen 
fastsættes, at bilparken af nye biler 
gennemsnitligt bør opnå emissioner på 120 
g CO2/km fra den 1. januar 2012. I 
forordningen fastsættes nye personbilers 
gennemsnitlige CO2-emissioner til 130 g 
CO2/km ved hjælp af forbedringer af 
bilmotorteknologien, og disse måles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
715/2007 og 
gennemførelsesforanstaltninger hertil.
Denne forordning vil blive suppleret med 
foranstaltninger for at opnå en reduktion på 
10 g CO2/km inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang. I forordningen 
fastsættes desuden, at bilparken af nye 
biler gennemsnitligt bør opnå emissioner 
på højst 95 g CO2/km inden den 1. januar 
2020.

Or. it

Begrundelse

Også automobilsektoren bør indføjes under de globale målsætninger om nedbringelse af 
CO2-emissionerne. Det foreslås, at der gennemsnitligt bør opnås emissioner på højst 95 g 
CO2/km inden 2020, hvilket er i overensstemmelse med, hvad Parlamentet vedtog i sin 
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beslutning af 24. oktober 2007 om Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO 2 -
emissionerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Ved at lade masse udgå som referencepunkt for anvendelsesområdet for denne forordning 
undgås det, at meget tunge køretøjer undtages fra bestemmelserne. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2012, og hvert efterfølgende 
kalenderår sikrer hver personbilsfabrikant, 
at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner ikke overskrider 
vedkommendes specifikke emissionsmål, 
som fastsat i bilag I eller, hvis fabrikanten 
har fået tildelt en undtagelsesbestemmelse 
efter artikel 9, som fastsat i denne 
undtagelsesbestemmelse.
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For kalenderåret, der påbegyndes den 1. 
januar 2020, og hvert efterfølgende 
kalenderår fastsættes personbilers 
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner på grundlag af gennemgangen 
i medfør af artikel 10. 

Or. it

Begrundelse

Målsætningen for de specifikke emissioner vil blive fastsat af Kommissionen ved revisionen af 
denne forordning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Afgifterne for emissionsoverskridelser 
betragtes som indtægter, der indgår i Den 
Europæiske Unions almindelige budget, og 
bruges til at øge forskningsvirksomhed til 
støtte for udvikling af teknologiske 
innovationer til nedbringelse af køretøjers 
CO2-emissioner og udvikling af køretøjer 
med nulemission.  

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at disse midler anvendes til at støtte forsknings- og innovationsaktiviteter inden 
for automobilsektoren.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) den gennemsnitlige masse for alle 
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nye personbiler i Fællesskabet i det 
foregående kalenderår.

Or. it

Begrundelse

Det foreslås, at også den gennemsnitlige masse for alle nye personbiler offentliggøres.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest den 30. juni 2016 og derefter 
senest den 30. juni hvert tredje år ændrer 
Kommissionen bilag I for at sikre, at 
værdien M0  står for gennemsnittet af nye 
personbilers gennemsnitlige masse i de 
seneste tre kalenderår, for hvilke en 
gennemsnitlig masse er blevet 
offentliggjort i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 1, litra da).  Ændringen 
træder i kraft den 1. januar i det følgende 
år.
En sådan ændring, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3.

Or. it

Begrundelse

Kommissionen kan hvert tredje år ændre bilag I ved komitologiproceduren på grundlag af 
udviklingen i alle nye personbilers gennemsnitlige masse. 
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Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Inden den 31. december 2014 
forelægger Kommissionen et forslag til 
forordning om fastlæggelse af det 
gennemsnitlige emissionsniveau for 
bilparken af nye biler. Niveauet må under 
alle omstændigheder højst ligge på 95 g 
og skal nås senest den 1. januar 2020.  
Forud for forelæggelsen af dette forslag 
foretages der en samlet evaluering af 
indvirkningen på automobilindustrien og 
på dennes underleverandører. Forslaget 
ledsages af en præcis cost-benefit-analyse 
og tager hensyn til udviklingen af 
teknologiske innovationer til nedbringelse 
af CO2-emissionerne. Ved fastlæggelsen 
af det gennemsnitlige emissionsniveau 
tager Kommissionen hensyn til 
udviklingerne i internationale aftaler for 
så vidt angår tidsrummet efter 2012.
Kommissionen tager desuden stilling til, 
om det vil være hensigtsmæssigt at gå bort 
fra den nuværende skelnen mellem de 
forskellige foranstaltninger, der bidrager 
til at nå det specifikke emissionsmål, 
navnlig motorteknologiforanstaltninger 
og andre supplerende foranstaltninger.

Or. it

Begrundelse

Kommissionen fastlægger det gennemsnitlige emissionsniveau i forbindelse med revisionen af 
denne forordning. Dette niveau, som under alle omstændigheder højst må ligge på 95 g/km, 
skal fastlægges under hensyn til udviklingen af teknologiske innovationer og resultatet af 
internationale forhandlinger.  Ordføreren håber, at Kommissionen efter 2020 vil gå bort fra 
den nuværende skelnen mellem supplerende foranstaltninger og motorteknologiforbedringer.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fra 1. januar 2010 er oplysninger til 
forbrugerne om en personbils specifikke 
CO2-emissioner underkastet 
bestemmelserne i direktiv 1999/94/EF. 

Or. it

Begrundelse

Direktiv 1999/94/EF er det direktiv, der egner sig bedst til at finde anvendelse på oplysninger 
til forbrugerne.  
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BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers CO2-
emissioner er et led i en mere ambitiøs strategi, hvor EU resolut og ensidigt har forpligtet sig
til at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 20 % inden 2020. 

Vejtransport, som tegner sig for over 12 % af de samlede CO2-emissioner, er den 
andenstørste kilde til drivhusgasemissioner i EU og er frem for alt en sektor, hvor 
emissionerne fortsætter med at stige. De betydelige fremskridt, der er gjort takket være 
køretøjsteknologien, har imidlertid ikke været tilstrækkelige til at neutralisere virkningen af 
den stigende trafik og bilernes voksende størrelse.  

Hændelsesforløbet forud for udarbejdelsen af denne forordning er velkendt. Allerede i 1998 
bidrog frivillige aftaler mellem Kommissionen og automobilindustrien til at nedbringe CO2-
emissionerne med 13,5 % i forhold til 1995, også selv om aftalerne ansås for utilstrækkelige 
til at nå de nødvendige resultater. I februar 2007 foreslog Kommissionen, at der vedtoges en 
integreret tilgang baseret på to elementer:  nedbringelse af emissionerne inden 2012 ved hjælp 
af forbedringer af bilmotorteknologien for at nå det gennemsnitlige mål på 130 g CO2/km for 
bilparken af nye biler og en yderligere reduktion på 10 g CO2/km gennem andre teknologiske 
forbedringer og en øget anvendelse af biobrændstoffer. I sin beslutning fra oktober 2007 
bifaldt Parlamentet princippet om en integreret tilgang, men gik dog ind for mere ambitiøse 
og mere langsigtede mål: en nedbringelse af emissionerne til 125 g CO2/km senest i 2015 og 
mere langsigtede mål på 95 g CO2/km senest i 2020 og, forhåbentlig, 70 g CO2/km senest i 
2025.

Det foreliggende forordningsforslag har overtaget ånden og målsætningerne i den tidligere 
meddelelse, navnlig for så vidt angår målsætningerne, fristerne og anvendelsen af den 
integrerede tilgang. 
Det indeholder desuden en bestemmelse, hvorefter den specifikke målsætning fordeles på de 
enkelte bilfabrikanter, som skal nå den tildelte målsætning på grundlag af nytteparametret 
masse.
 Nås de tildelte målsætninger ikke, er der i forslaget fastsat et system med sanktioner beregnet 
på grundlag af et basisbeløb, som stiger fra 2012. Der er fastsat en undtagelsesmekanisme for 
bilfabrikanter, der ikke sælger over 10 000 enheder i EU. Sådanne fabrikanter vil dog få tildelt 
en specifik ad hoc-målsætning, som forhandles på plads med Kommissionen. Endelig giver 
forslaget bilfabrikanterne mulighed for at indgå pool-ordninger for på denne måde at nå de 
fastsatte målsætninger i fællesskab. 
Ordføreren vil gerne give udtryk for sin generelle påskønnelse af forordningsforslaget som 
helhed og støtter navnlig emnet for forslaget og dets målsætninger og formål.  Efter 
ordføreren opfattelse bør også automobilsektoren inddrages i bestræbelserne på at nå 
målsætningerne om en samlet nedbringelse af CO2-emissionerne, selv om han gør sig alle 
dens særkender klart (førerens adfærd, fornyelse af bilparken, infrastrukturbetingelser). 
Ordføreren mener derfor, selv om han bekræfter sin støtte til de af Kommissionen opstillede 
målsætninger og tidsplaner, at det er meget vigtigt at vende tilbage til Parlamentets holdning 
for så vidt angår de langsigtede målsætninger og at foreslå et gennemsnitligt emissionsniveau 
på højst 95 g CO2/km senest i 2020. Den helt præcise målsætning, som ordføreren håber 
bliver mere ambitiøs, vil blive fastlagt af Kommissionen efter en revision af forordningen 
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senest i 2014. Forud for denne revision foretages der en samlet evaluering af indvirkningen på 
automobilindustrien, ledsaget af en analyse af de økonomiske, miljømæssige og sociale 
indvirkninger på hele produktionskæden. 

Ordføreren støtter valget af en integreret tilgang for så vidt angår systemets indkøringsfase. 
Ikke desto mindre spørger han sig selv, om ikke det ville være mere hensigtsmæssigt at 
overlade det til automobilindustrien selv at afgøre, hvordan den vil nå den tildelte specifikke 
målsætning.  Om industrien når sine målsætninger ved hjælp af tekniske forbedringer, 
supplerende foranstaltninger eller andre foranstaltninger kan være ligegyldigt for lovgiveren, 
forudsat at målsætningerne kan kvantificeres og bedømmes under anvendelse af de i 
øjeblikket eksisterende prøvningscyklusser og de cyklusser, der vil blive indført fremover.  
Ordføreren anmoder derfor Kommissionen om at vurdere muligheden for på lang sigt at gå 
bort fra den nuværende skelnen mellem supplerende foranstaltninger og 
motorteknologiforanstaltninger. 

Samme overvejelse gør sig gældende for valget af nytteparameter:  Kommissionen har i sit 
forslag valgt parametret masse, fordi det efter dens opfattelse "skaber en tilfredsstillende 
sammenhæng med de nuværende emissioner, og […] derfor [vil] føre til mere realistiske og 
konkurrencemæssigt upartiske mål, og […] fordi der er let adgang til data om masse". Dog 
udelukker Kommissionen ikke på forhånd muligheden for at benytte et andet parameter og går 
i sit forslag så vidt som til at finde det hensigtsmæssigt også at indsamle "data for den 
alternative nytteparameter fodaftryk (akselafstand gange sporvidde)". I sin beslutning fra 
oktober forkastede Parlamentet med stort flertal indførelsen af parametret masse og gik 
således i stedet gik ind for parametret fodaftryk.  Ordføreren er klar over, at parametret 
fodaftryk frembyder større garantier set ud fra et miljømæssigt synspunkt, eftersom det er 
mindre følsomt over for negative indvirkninger (øget masse med henblik på at få en mindre 
streng nedbringelsesmålsætning).
Ordføreren har ikke på indeværende tidspunkt stillet noget ændringsforslag til 
Kommissionens forslag for så vidt angår ændring af nytteparametret, men forbeholder sig ret 
til at tage sin holdning op til fornyet overvejelse senere i lovgivningsproceduren.

For så vidt angår afgifterne for emissionsoverskridelser foreslår ordføreren, at de bruges til 
støtte for såvel forskning i vækstområder (f.eks. teknologier vedrørende rene og 
energieffektive termiske motorer og integrerede sikkerhedssystemer) som innovative 
teknologier (f.eks. brint- og brændselsceller, udvikling af genopladelige hybridenergikilder, 
andengenerationsbiobrændstoffer).

Hvad angår sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af den tildelte målsætning er 
ordføreren enig i Kommissionens forslag, også selv om han er villig til at overveje løsninger, 
der kan gøre systemet mere fleksibelt i dets første anvendelsesfase (2012-2015) og samtidig 
belønne og tilskynde til en mere positiv adfærd fra bilfabrikanternes side.

Ordføreren foreslår desuden en række tekniske tilpasninger af Kommissionens forslag, 
navnlig fjernelse af henvisningen til en masse på 2 610 kg for så vidt angår 
anvendelsesområdet, da han mener, at for mange tunge køretøjer ellers ville blive udelukket 
fra forordningens anvendelsesområde. 

Endelig ændrer ordføreren artiklen om oplysningerne til forbrugerne, da han mener, at dette 
spørgsmål bør være omfattet af direktiv 1999/94/EF. 
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