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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya 
personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska 
koldioxidutsläppen från lätta fordon
(KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0856),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0022/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
transport och turism och utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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 
testförfarandena som ska göras enligt 
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artikel 14.3 i förordning (EG) 
nr 715/2007.

Or. it

Motivering

Här erkänns vikten av miljövänlig innovation och kommissionen uppmanas att ta hänsyn till 
den vid översynen av testförfarandena.

Ändringsförslag 2

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 bör anses vara intäkter 
i Europeiska unionens budget och 
användas till att öka stödet till forskning 
och innovation som syftar till att minska
koldioxidutsläppen i fordonssektorn.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att dessa intäkter används till forskning och innovation i fordonssektorn.
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Ändringsförslag 3

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 högst 
120 g koldioxid/km från och med 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 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 95 g koldioxid/km från och 
med den 1 januari 2020.

Or. it

Motivering

Bilsektorn måste anpassas till de övergripande minskningsmålen för koldioxidutsläppen. Här 
föreslås att de genomsnittliga utsläppen får vara högst 95 g koldioxid/km från 2020, vilket är 
i linje med vad parlamentet föreslog i sin resolution om gemenskapens strategi för minskade 
koldioxidutsläpp, som antogs den 24 oktober 2007.
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Ändringsförslag 4

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 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 
(”personbil”) som registreras för första 
gången i gemenskapen och som inte 
registrerats tidigare utanför gemenskapen 
(”nya personbilar”).

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 5

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 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 2020 och för varje 
kommande kalenderår ska det 
genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläppet för personbilar 
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fastställas med utgångspunkt i den 
översyn som ska göras i enlighet med 
artikel 10.

Or. it

Motivering

Kommissionen ska fastställa målet för specifika utsläpp när förordningen ses över.

Ändringsförslag 6

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 ökad forskning som 
syftar till att ta fram ny teknik för att 
minska koldioxidutsläppen från fordon 
och utveckla utsläppsfria fordon.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att intäkterna används till forskning och innovation.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 8 - punkt 1 - led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den genomsnittliga vikten för alla 
nya personbilar i gemenskapen under 
föregående kalenderår.

Or. it

Motivering

Den genomsnittliga vikten för alla nya personbilar bör också offentliggöras.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 10 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast den 30 juni 2016 och senast 
den 30 juni vart tredje år därefter ska 
kommissionen ändra bilaga I så att 
siffran M0 motsvarar den genomsnittliga 
vikten för alla nya personbilar under de 
senaste tre kalenderåren för vilka den 
genomsnittliga vikten har offentliggjorts i 
enlighet med artikel 8.1 da. Ändringen 
ska bli gällande från och med 
den 1 januari året därpå.
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. it

Motivering

Vart tredje år kan kommissionen ändra bilaga I genom kommittéförfarandet för att anpassa 
bilagan till förändringar i den genomsnittliga vikten för alla nya personbilar.

Ändringsförslag 9

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 95 g.
Förslaget ska föregås av en övergripande 
bedömning av konsekvenserna för 
bilindustrin och närliggande industri, 
vilken ska åtföljas av en noggrann 
kostnads–nyttoanalys och beakta 
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utvecklingen av ny teknik för minskade 
koldioxidutsläpp. När kommissionen 
fastställer de genomsnittliga 
utsläppsnivåerna ska den ta hänsyn till 
nya internationella avtal som gäller för 
perioden efter 2012.
Kommissionen ska också överväga 
möjligheten att slopa den nuvarande 
åtskillnaden mellan olika slags åtgärder 
som bidrar till att uppnå det specifika 
utsläppsmålet, särskilt åtgärder som gäller 
motorfordon och andra kompletterande 
åtgärder.

Or. it

Motivering

Kommissionen ska fastställa det genomsnittliga utsläppsmålet när denna förordning ses över. 
Målet – som inte får överstiga 95 g/km – ska fastställas med hänsyn till utvecklingen av ny 
teknik och resultaten av internationella förhandlingar. Föredraganden hoppas att 
kommissionen efter 2020 kommer att slopa den nuvarande uppdelningen mellan 
kompletterande åtgärder och framsteg som gäller motorfordon.

Ändringsförslag 10

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 
information till konsumenterna om 
specifika koldioxidutsläpp från 
personbilar lämnas i enlighet med
direktiv 1999/94/EG.

Or. it

Motivering

Det är lämpligast att informationen till konsumenterna regleras genom direktiv 1999/94/EG.
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MOTIVERING

Förslaget till förordning anger koldioxidutsläppsgränser för nya personbilar och ingår i EU:s 
ambitiösa strategi som inbegriper det resoluta, ensidiga åtagandet att minska unionens utsläpp 
av växthusgaser med minst 20 procent till 2020.

Vägtransporter är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser i EU. De står för 
12 procent av alla koldioxidutsläpp och är framför allt en sektor där utsläppen fortsätter att 
öka. De stora fordonstekniska framstegen har inte räckt till för att uppväga effekten av ökad 
trafik och större bilar.

Bakgrunden till denna förordning är välkänd. Redan 1998 kunde koldioxidutsläppen minskas 
med 13,5 % jämfört med 1995 tack vare frivilliga avtal mellan kommissionen och 
fordonsindustrin, även om dessa inte ansågs vara tillräckliga för att de nödvändiga resultaten 
skulle kunna uppnås. I februari 2007 föreslog kommissionen att man skulle tillämpa en 
samordnad strategi med två huvudsakliga beståndsdelar: utsläppsminskning genom förbättrad 
motorteknik i syfte att klara målet med genomsnittliga utsläpp på 130 g koldioxid/km för nya 
bilar och en minskning med ytterligare 10 g koldioxid/km genom nya tekniska förbättringar 
och ökad användning av biobränslen fram till 2012. I oktober 2007 antog parlamentet en 
resolution där man i princip stödde den samordnade strategin men krävde mer ambitiösa och 
långsiktiga mål: att koldioxidutsläppen skulle minskas till 125 g/km fram till 2015 och på 
längre sikt till 95 g/km till 2020 och förhoppningsvis 70 g/km till 2025.

Förslaget till förordning följer samma anda och mål som det tidigare meddelandet, särskilt för 
den samordnade strategins mål, tidsplan och antagande. Där anges också hur det specifika 
målet ska fördelas på olika tillverkare med utgångspunkt i viktparametern. I förslaget 
föreskrivs ett system med böter som ska tas ut om de angivna målen inte uppnås. Dessa ska 
beräknas utifrån ett bötesbelopp som ökar efter 2012. Undantag ska kunna beviljas för 
tillverkare som säljer mindre än 10 000 enheter inom EU. För dessa ska dock ett specifikt mål 
förhandlas fram med kommissionen från fall till fall. Enligt förslaget ska tillverkarna också ha 
möjligheten att bilda pooler för att gemensamt uppfylla de angivna målen.

Föredraganden ställer sig positiv till förslaget till förordning som helhet och stöder särskilt 
dess syfte och mål. Föredraganden anser att även bilindustrin måste anpassa sig till de 
övergripande minskningsmålen för koldioxidutsläppen, även om hänsyn måste tas till sektorns 
särdrag (förarbeteende, förnyande av bilparken, infrastruktur). Samtidigt som han stöder 
kommissionens mål och tidsplaner anser han därför att det är viktigt att återinföra 
parlamentets långsiktiga mål och föreslå att de genomsnittliga utsläppen får vara högst 
95 g koldioxid/km år 2020. Det exakta målet – som förhoppningsvis kommer att vara mer 
ambitiöst – ska fastställas av kommissionen efter den översyn av förordningen som ska göras 
senast 2014 och som ska föregås av en övergripande konsekvensbedömning och en analys av 
de ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna längs hela produktionskedjan.

Föredraganden stöder valet av den samordnade strategin för systemets inledningsfas, men 
frågar sig om det inte vore lämpligare att låta bilindustrin besluta om hur de angivna specifika 
målen ska uppnås. Huruvida industrin uppnår sina mål genom tekniska framsteg, 
kompletterande åtgärder eller andra åtgärder bör inte vara en fråga för lagstiftarna, förutsatt 
att målen kan kvantifieras och utvärderas med hjälp av befintliga och framtida 
testförfaranden. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att överväga möjligheten att 
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på lång sikt slopa distinktionen mellan kompletterande åtgärder och åtgärder som gäller 
motorfordon.

Föredraganden stöder också valet av nyttoparameter. I sitt förslag uppger kommissionen att 
den har valt att använda viktparametern ”eftersom den ger en tillfredsställande korrelation 
med nuvarande utsläpp och skulle därför ge mer realistiska och konkurrensneutrala mål. 
Dessutom är uppgifter om vikt lättillgängliga.”

Kommissionen utesluter dock inte automatiskt möjligheten att använda en alternativ 
parameter. Tvärtom anger den i förslaget att det skulle vara lämpligt att samla in ”uppgifter 
om alternativa nyttoparametrar (t.ex. spårvidden gånger hjulbasen)”. I sin resolution från 
oktober avvisade parlamentet med stor majoritet förslaget om att använda vikten som 
parameter och förespråkade i stället att man skulle använda fordonets markyta. Föredraganden 
är medveten om att markytan är en säkrare parameter ur miljösynpunkt eftersom den inte 
medför samma risk för oönskade effekter (t.ex. att vikten ökas för att minskningsmålet ska bli 
mindre krävande).

Föredraganden har inte lagt fram något förslag om ändring av kommissionens förslag som 
gäller ändring av nyttoparametern, men förbehåller sig rätten att se över parlamentets 
ställningstagande i senare skeden av lagstiftningsprocessen.

Böterna för överskridande av utsläppsgränserna bör enligt föredraganden användas till att 
finansiera såväl inkrementell forskning (t.ex. teknik för rena, energieffektiva termiska motorer 
och integrerade säkerhetssystem) som genombrottsteknik (t.ex. väte- och bränsleceller, 
omladdningsbara hybridfordon eller nästa generations biobränslen).

Föredraganden stöder kommissionens förslag på böter om de angivna målen inte nås, men 
skulle kunna tänka sig andra lösningar som skulle göra systemet mer flexibelt under den 
första genomförandefasen (2012–2015) och samtidigt belöna och uppmuntra bättre beteenden 
från tillverkarnas sida.

Föredraganden föreslår också ett antal tekniska ändringar av kommissionens förslag, framför 
allt att referensvikten på 2 610 kg stryks eftersom den skulle undanta alltför många tunga 
fordon från förordningens tillämpningsområde.

Slutligen har föredraganden också ändrat artikeln om konsumentinformation, eftersom denna 
bör regleras genom direktiv 1999/94/EG.


