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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya 
personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0556),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0322/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från den italienska senaten som lagts fram i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av yttrandet av den ...2 efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
utskottet för transport och turism,

– med beaktande av rapporten från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A9-0000/2022),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 [EUT C 0, 0.0.0000, p. 0. / ännu ej offentliggjord i EUT]
2 [EUT C 0, 0.0.0000, p. 0. / ännu ej offentliggjord i EUT]
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Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att uppnå en minskning av 
nettoutsläppen av växthusgaser med minst 
55 % senast 2030 jämfört med 1990 års 
nivåer är det nödvändigt att skärpa de 
minskningskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/63125 både för personbilar 
och lätta nyttofordon. En tydlig väg måste 
också fastställas för ytterligare 
minskningar efter 2030 för att bidra till att 
senast 2050 uppnå klimatneutralitetsmålet. 
Utan ambitiösa åtgärder för minskade 
växthusgasutsläpp från vägtransporter 
skulle större utsläppsminskningar behövas 
inom andra sektorer, även sektorer där 
utfasningen av fossila bränslen är svårare.

(8) För att uppnå en minskning av 
nettoutsläppen av växthusgaser med minst 
55 % senast 2030 jämfört med 1990 års 
nivåer och för att tillhandahålla en tydlig 
väg mot detta mål och bidra till de 
utsläppsminskningar som behövs före 
2030 är det nödvändigt att skärpa de 
minskningskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/63125 både för personbilar 
och lätta nyttofordon. En tydlig väg måste 
också fastställas för ytterligare 
minskningar efter 2030 för att bidra till att 
senast 2050 uppnå klimatneutralitetsmålet. 
Utan ambitiösa åtgärder för minskade 
växthusgasutsläpp från vägtransporter 
skulle större utsläppsminskningar behövas 
inom andra sektorer, även sektorer där 
utfasningen av fossila bränslen är svårare.

__________________ __________________

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 
2019 om fastställande av normer för 
koldioxidutsläpp för nya personbilar och 
för nya lätta nyttofordon och om 
upphävande av förordningarna (EG) 
nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (EUT 
L 111, 25.4.2019, s. 13).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 
2019 om fastställande av normer för 
koldioxidutsläpp för nya personbilar och 
för nya lätta nyttofordon och om 
upphävande av förordningarna (EG) 
nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (EUT 
L 111, 25.4.2019, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Mot denna bakgrund bör nya 
skärpta mål för minskade koldioxidutsläpp 
fastställas för både nya personbilar och nya 

(10) Mot denna bakgrund bör nya 
skärpta mål för minskade koldioxidutsläpp 
fastställas för både nya personbilar och nya 
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lätta nyttofordon för perioden från och med 
2030. Dessa mål bör fastställas på en nivå 
som ger en stark signal om att införandet 
av utsläppsfria fordon på unionsmarknaden 
bör påskyndas och innovation inom 
utsläppsfri teknik på ett kostnadseffektivt 
sätt stimuleras.

lätta nyttofordon för perioden från och med 
2025. Dessa mål bör fastställas på en nivå 
som ger en stark signal om att införandet 
av utsläppsfria fordon på unionsmarknaden 
bör påskyndas och innovation inom 
utsläppsfri teknik på ett kostnadseffektivt 
sätt stimuleras.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Målen i de reviderade 
utsläppsnormerna för koldioxid bör åtföljas 
av en europeisk strategi för att hantera de 
problem som uppstår i samband med ökad 
tillverkning av utsläppsfria fordon och 
tillhörande teknik, samt behovet av 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare inom sektorn samt ekonomisk 
diversifiering och omställning av 
verksamheter. När så är lämpligt bör 
ekonomiskt stöd övervägas på EU-nivå och 
medlemsstatsnivå för att attrahera privata 
investeringar, bland annat genom 
Europeiska socialfonden+, Fonden för en 
rättvis omställning, innovationsfonden, 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och andra instrument i den fleråriga 
budgetramen och Next Generation EU, i 
enlighet med reglerna för statligt stöd. 
Tack vare de reviderade reglerna för 
statligt stöd på miljö- och energiområdet 
kommer medlemsstaterna att kunna hjälpa 
företag att fasa ut fossila bränslen i sina 
produktionsprocesser och införa 
miljövänligare teknik inom ramen för den 
nya industristrategin.

(11) Målen i de reviderade 
utsläppsnormerna för koldioxid bör åtföljas 
av en europeisk strategi för att hantera de 
problem som uppstår i samband med ökad 
tillverkning av utsläppsfria fordon och 
tillhörande teknik, samt behovet av 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare inom sektorn samt ekonomisk 
diversifiering och omställning av 
verksamheter. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt de effekter som denna 
omställning kommer att ha på små och 
medelstora företag i leveranskedjan. När 
så är lämpligt bör ekonomiskt stöd tilldelas
på EU-nivå och medlemsstatsnivå för att 
attrahera privata investeringar, bland annat 
genom Europeiska socialfonden+, Fonden 
för en rättvis omställning, 
innovationsfonden, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, faciliteten för 
återhämtning och resiliens och andra 
instrument i den fleråriga budgetramen och 
Next Generation EU, i enlighet med 
reglerna för statligt stöd. Tack vare de 
reviderade reglerna för statligt stöd på 
miljö- och energiområdet kommer 
medlemsstaterna att kunna hjälpa företag 
att fasa ut fossila bränslen i sina 
produktionsprocesser och införa 
miljövänligare teknik inom ramen för den 
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nya industristrategin.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I den uppdaterade nya 
industristrategin26 planeras gemensamt 
skapande av gröna och digitala 
omställningsvägar i partnerskap med 
näringslivet, myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och andra berörda
parter. I detta sammanhang bör det 
utvecklas en omställningsväg för 
ekosystemet för mobilitet som ska åtfölja 
omställningen inom fordonsindustrins 
värdekedja. Man bör ta särskild hänsyn till 
små och medelstora företag i 
fordonsindustrins leveranskedja, samråda 
med arbetsmarknadens parter, även från 
medlemsstaternas sida, och också bygga 
vidare på den europeiska 
kompetensagendan med initiativ som 
kompetenspakten för att mobilisera den 
privata sektorn och andra berörda parter att 
höja kompetensen och omskola
arbetskraften i EU inför den gröna och 
digitala omställningen. Lämpliga åtgärder 
och incitament på europeisk och nationell 
nivå för att främja överkomliga priser på 
utsläppsfria fordon bör också tas upp när 
det gäller omställningen. De framsteg som 
görs med denna övergripande 
omställningsväg för ekosystemet för 
mobilitet bör övervakas vartannat år som 
en del av en lägesrapport som ska läggas 
fram av kommissionen, där man bland 
annat undersöker framstegen när det gäller 
införandet av utsläppsfria fordon, deras 
prisutveckling, utvecklingen av alternativa 
bränslen och utbyggnaden av infrastruktur i 
enlighet med förordningen om infrastruktur 
för alternativa bränslen, potentialen hos 

(12) I den uppdaterade nya 
industristrategin26 planeras gemensamt 
skapande av gröna och digitala 
omställningsvägar i partnerskap med 
näringslivet, myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och andra berörda 
parter. I detta sammanhang bör det 
utvecklas en omställningsväg för 
ekosystemet för mobilitet som ska åtfölja 
omställningen inom fordonsindustrins 
värdekedja. Man bör ta särskild hänsyn till 
små och medelstora företag i 
fordonsindustrins leveranskedja, samråda 
med arbetsmarknadens parter, även från 
medlemsstaternas sida, och också bygga 
vidare på den europeiska 
kompetensagendan med initiativ som 
kompetenspakten för att mobilisera den 
privata sektorn och andra berörda parter att 
höja kompetensen och omskola 
arbetskraften i EU inför den gröna och 
digitala omställningen. Lämpliga åtgärder 
och incitament på europeisk och nationell 
nivå för att främja överkomliga priser på 
utsläppsfria fordon bör också tas upp när 
det gäller omställningen. Den roll som 
offentlig upphandling kan spela under 
omställningen bör också tas upp, och i 
detta avseende bör kommissionen 
överväga en översyn av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/116126 för att säkerställa dess 
anpassning till målen i denna förordning.
De framsteg som görs med denna 
övergripande omställningsväg för 
ekosystemet för mobilitet bör övervakas 
vartannat år som en del av en lägesrapport 
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innovativ teknik att uppnå klimatneutral 
mobilitet, internationell konkurrenskraft, 
investeringar i fordonsindustrins 
värdekedja, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare samt 
omställning av verksamheter. 
Lägesrapporten kommer också att bygga på 
de lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in vartannat år inom ramen för 
förordningen om infrastruktur för 
alternativa bränslen. Kommissionen bör 
samråda med arbetsmarknadens parter vid 
utarbetandet av lägesrapporten, inbegripet 
resultaten av dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter. Innovationer i 
fordonsindustrins leveranskedja fortsätter. 
Innovativ teknik, såsom produktion av 
elektrobränslen med luftavskiljning, skulle, 
om den vidareutvecklas, kunna erbjuda 
möjligheter till klimatneutral mobilitet till 
ett överkomligt pris. Kommissionen bör 
därför följa framstegen när det gäller 
innovation inom sektorn som en del av sin 
lägesrapport.

som ska läggas fram av kommissionen, där 
man bland annat undersöker framstegen 
när det gäller införandet av utsläppsfria 
fordon, deras prisutveckling, utvecklingen 
av alternativa bränslen och utbyggnaden av 
infrastruktur i enlighet med förordningen 
om infrastruktur för alternativa bränslen, 
utvecklingen av andelen förnybar energi i 
enlighet med kraven i direktivet om 
förnybar energi, potentialen hos innovativ 
teknik att uppnå klimatneutral mobilitet, 
internationell konkurrenskraft, 
investeringar i fordonsindustrins 
värdekedja, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare samt 
omställning av verksamheter. 
Lägesrapporten kommer också att bygga på 
de lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in vartannat år inom ramen för 
förordningen om infrastruktur för 
alternativa bränslen. Kommissionen bör 
samråda med arbetsmarknadens parter vid 
utarbetandet av lägesrapporten, inbegripet 
resultaten av dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter. Dessutom bör 
kommissionen övervaka och bedöma
behovet av möjliga åtgärder för att 
hantera de sociala konsekvenserna för 
hushållen och arbetstagarna i samband 
med övergången till utsläppsfria fordon.
Innovationer i fordonsindustrins 
leveranskedja fortsätter. Innovativ teknik, 
såsom produktion av elektrobränslen med 
luftavskiljning, skulle, om den 
vidareutvecklas, kunna erbjuda möjligheter 
att minska koldioxidutsläppen från lätta 
fordon med förbränningsmotorer, som 
kan släppas ut på marknaden fram till 
den dag då det mål för nollutsläpp som 
fastställs i denna förordning börjar 
tillämpas. Kommissionen bör därför följa 
framstegen när det gäller innovation inom 
sektorn som en del av sin lägesrapport.

__________________ __________________

26 Kommissionens meddelande 
Uppdatering av industristrategin 2020: en 
starkare inre marknad för EU:s 
återhämtning, COM (2021) 350 final av 

26 Kommissionens meddelande 
Uppdatering av industristrategin 2020: en 
starkare inre marknad för EU:s 
återhämtning, COM (2021) 350 final av 
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den 5 maj 2021 den 5 maj 2021

26a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om 
ändring av direktiv 2009/33/EG om 
främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon (EUT L 188, 
12.7.2019, s. 116).

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Dessa mål för EU:s hela 
fordonspark ska kompletteras med den 
nödvändiga utbyggnaden av laddnings- och 
tankningsinfrastruktur i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU27.

(13) Dessa mål för EU:s hela 
fordonspark ska kompletteras med den 
nödvändiga utbyggnaden av laddnings- och 
tankningsinfrastruktur i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU27 och genom ambitiösa mål 
för utbyggnad av privata 
laddningsstationer i byggnader i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU27a.

__________________ __________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 
utbyggnad av infrastrukturen för 
alternativa bränslen (EUT L 307, 
28.10.2014, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 
utbyggnad av infrastrukturen för 
alternativa bränslen (EUT L 307, 
28.10.2014, s. 1).

27a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 
utbyggnad av infrastrukturen för 
alternativa bränslen (EUT L 307, 
28.10.2014, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Tillverkarna bör ges tillräcklig 
flexibilitet när det gäller att anpassa sina 
fordonsparker över tid för att kunna 
hantera övergången till utsläppsfria fordon 
på ett kostnadseffektivt sätt, och det är 
därför lämpligt att behålla strategin med 
sjunkande målnivåer i femårssteg.

(14) Tillverkarna bör ges tillräcklig 
flexibilitet när det gäller att anpassa sina 
fordonsparker över tid för att kunna 
hantera övergången till utsläppsfria fordon 
på ett kostnadseffektivt sätt, och det är 
därför lämpligt att behålla strategin med 
stegvis sjunkande målnivåer. För att 
förtydliga denna övergång och stödja ett 
snabbt införande av utsläppsfria fordon 
bör ett ytterligare delmål för 2027 läggas 
till.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De strängare målen för EU:s hela 
fordonspark som gäller från och med 2030
innebär att tillverkarna kommer att behöva 
införa betydligt fler utsläppsfria fordon på 
unionsmarknaden. I detta sammanhang 
skulle incitamentsmekanismen för 
utsläppsfria och utsläppssnåla fordon 
(incitamentsmekanismen för ZLEV) inte 
längre tjäna sitt ursprungliga syfte och 
riskera att göra förordning (EU) 2019/631 
mindre effektiv. Incitamentsmekanismen 
för ZLEV bör därför avskaffas från och 
med 2030. Dessförinnan, alltså under 
hela 2020-talet, kommer 
incitamentsmekanismen för ZLEV att 
fortsätta att stödja införandet av fordon 
med utsläpp från noll upp till 50 g 
CO2/km, inklusive batterielfordon, 
bränslecellsdrivna elfordon som använder 
vätgas och välpresterande laddhybrider. 

(15) De strängare målen för EU:s hela 
fordonspark innebär att tillverkarna 
kommer att behöva införa betydligt fler 
utsläppsfria fordon på unionsmarknaden. I 
detta sammanhang skulle 
incitamentsmekanismen för utsläppsfria 
och utsläppssnåla fordon 
(incitamentsmekanismen för ZLEV) inte 
längre tjäna sitt ursprungliga syfte och 
riskera att göra förordning (EU) 2019/631
mindre effektiv. Incitamentsmekanismen 
för ZLEV bör därför avskaffas. 
Laddhybridfordon ska fortsätta att räknas 
mot de mål för hela fordonsparken som 
fordonstillverkarna måste uppfylla.
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Efter denna period ska laddhybridfordon 
fortsätta att räknas mot de mål för hela 
fordonsparken som fordonstillverkarna 
måste uppfylla.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Enligt förordning (EU) 2019/631 
redovisas för närvarande 
utsläppsminskningar som uppnås genom 
innovationer som inte ingår i 
typgodkännandeprovningen genom 
miljöinnovationskrediter, som kan 
tillgodoräknas tillverkarens 
minskningsmål. Den utsläppsminskning 
som kan anföras är för närvarande satt 
till 7 g/km per tillverkare. Detta tak bör 
justeras nedåt i linje med de strängare 
målen, för att säkerställa att detta system 
förblir begränsat till verkliga innovationer 
och inte skapar incitament att sänka 
ambitionerna när det gäller försäljning av 
utsläppsfria fordon.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) De mål som fastställs i förordning 
(EG) nr 2019/631 uppnås delvis genom 
försäljning av externt laddbara 
hybridelfordon. Utsläppen från dessa 
fordon redovisas för närvarande med 
hjälp av en användningsfaktor som 
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fastställs i kommissionens förordning 
(EG) nr EU/2017/1a, som representerar 
andelen tillryggalagd sträcka med 
batteriet jämfört med den sträcka som 
tillryggalagts med förbränningsmotorn. 
Denna användningsfaktor baseras dock 
inte på representativa uppgifter från 
verklig körning, utan på en uppskattning. 
Kommissionen har sedan den 1 januari 
2021 samlat in uppgifter om 
bränsleförbrukning vid verklig körning 
genom ombordmätare för 
bränsleförbrukning i personbilar, i 
enlighet med artikel 12.2 i förordning 
(EU) 2019/631. Användningsfaktorn för 
externt laddbara hybridelfordon bör utan 
dröjsmål ses över med hjälp av dessa 
uppgifter för att säkerställa att den 
återspeglar utsläpp vid verklig körning. 
Den uppdaterade användningsfaktorn bör 
tillämpas senast från och med 2025 och 
bör ses över för att säkerställa att den 
förblir representativ för utsläpp vid 
verklig körning.

__________________

1a Kommissionens förordning (EU) 
2017/1151 av den 1 juni 2017 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 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 samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG, 
kommissionens förordningar (EG) nr 
692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om 
upphävande av kommissionens 
förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 
7.7.2017, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 10
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Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) De framsteg som gjorts inom ramen 
för förordning (EU) 2019/631 för att uppnå 
de minskningsmål som fastställts för 2030 
och framåt bör ses över 2026. Vid denna 
översyn bör alla aspekter som beaktas i den 
rapportering som ska ske vart annat år 
beaktas.

(23) De framsteg som gjorts inom ramen 
för förordning (EU) 2019/631 för att uppnå 
de minskningsmål som fastställts för 2030 
och framåt bör ses över 2028. Vid denna 
översyn bör alla aspekter som beaktas i den 
rapportering som ska ske vart annat år 
beaktas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget korrigerar ett fel i kommissionens förslag. Skälet avser artikel 15.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 1 – punkt 4 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-a) Punkt 4 led a ska ersättas med 
följande:

a) För de genomsnittliga utsläppen 
från parken av nya personbilar: ett mål för 
EU:s hela fordonspark på en minskning 
med 15 % av målen under 2021, fastställt i 
enlighet med del A punkt 6.1.1 i bilaga I.

a) För de genomsnittliga utsläppen 
från parken av nya personbilar: ett mål för 
EU:s hela fordonspark på en minskning 
med 25 % av målen under 2021, fastställt i 
enlighet med del A punkt 6.1.1 i bilaga I.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Motivering

Ökning av målet för fordonsparken vad gäller bilar för 2025.

Ändringsförslag 12
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 1 – punkt 4 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-aa) Punkt 4 led b ska ersättas med 
följande:

b) För de genomsnittliga utsläppen 
från parken av nya lätta nyttofordon: ett 
mål för EU:s hela fordonspark på en 
minskning med 15 % av målen under 2021, 
fastställt i enlighet med del B punkt 6.1.1 i 
bilaga I.

”b) För de genomsnittliga utsläppen 
från parken av nya lätta nyttofordon: ett 
mål för EU:s hela fordonspark på en 
minskning med 20 % av målen under 2021, 
fastställt i enlighet med del B punkt 6.1.1 i 
bilaga I.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Motivering

Ökning av målet för fordonsparken vad gäller lätta lastbilar 2025.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ab (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ab) Följande punkt ska införas:

4a. Från och med den 1 januari 2027 
ska följande mål gälla för EU:s hela 
fordonspark:

a) För de genomsnittliga utsläppen 
från parken av nya personbilar: ett mål 
för EU:s hela fordonspark på en 
minskning med 45 % av målen under 
2021, fastställt i enlighet med del A punkt 
6.1.1 a i bilaga I.

b) För de genomsnittliga utsläppen 
från parken av nya lätta nyttofordon: ett 
mål för EU:s hela fordonspark på en 
minskning med 40 % av målen under 
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2021, fastställt i enlighet med del B punkt 
6.1.1 a i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – led i
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 1 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) i led a ska sifferuppgiften ”37,5 %” 
ersättas med ”55 %”,

i) i led a ska sifferuppgiften ”37,5 %” 
ersättas med ”75 %”,

Or. en

Motivering

Ökning av målet för fordonsparken vad gäller bilar för 2030.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – led ii
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 1 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i led b ska sifferuppgiften ”31 %” 
ersättas med ”50 %”.

ii) i led b ska sifferuppgiften ”31 %” 
ersättas med ”70 %”.

Or. en

Motivering

Ökning av målet för fordonsparken vad gäller lätta lastbilar 2030.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led c



PR\1240139SV.docx 17/31 PE697.678v01-00

SV

Förordning (EU) 2019/631
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I punkt 6 ska orden ”Från och med 
den 1 januari 2025” ersättas med ”Från 
och med den 1 januari 2025 till och med 
den 31 december 2029”.

(c) Punkt 6 ska utgå.

Or. en

Motivering

Strykning av ZLEV-riktmärket från 2025.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 9 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) I artikel 9 ska punkt 3 ersättas med 
följande:

3. Även följande ska anges i den 
förteckning som avses i punkt 1 i denna 
artikel för offentliggörande senast den 
31 oktober 2022:

3. Även följande ska anges i den 
förteckning som avses i punkt 1 i denna 
artikel för offentliggörande senast den 
31 oktober 2022:

a) De mål för EU:s hela fordonspark 
för 2025 och 2030 som avses i artikel 1.4
respektive 1.5, beräknade av 
kommissionen i enlighet med punkterna 
6.1.1 och 6.1.2 i delarna A och B i bilaga I.

a) De mål för EU:s hela fordonspark 
för 2025, 2027, 2030 och 2035 som avses i 
artikel 1.4, 1.4a, 5 och 5a beräknade av 
kommissionen i enlighet med punkterna 
6.1.1, 6.1.1a, 6.1.2 och 6.1.3 i delarna A 
och B i bilaga I.

b) Värdena för a2021, a2025 och 
a2030, beräknade av kommissionen i 
enlighet med punkt 6.2 i delarna A och B i 
bilaga I.

b) Värdena för a2021, a2025, a2027 och 
a2030 och a2035, beräknade av 
kommissionen i enlighet med punkt 6.2
och 6.3 i delarna A och B i bilaga I.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)
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Motivering

Anpassning för att återspegla tillägget av målet från och med 2027 samt tekniska 
anpassningar av kommissionens förslag genom att lägga till hänvisningar som saknas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 11 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(6 a) I artikel 11 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik eller en 
kombination av innovativa tekniker (nedan 
kallade innovativa teknikpaket).

1. På begäran av en leverantör eller en 
tillverkare ska hänsyn tas till minskningar 
av koldioxidutsläppen som gjorts med 
hjälp av innovativ teknik eller en 
kombination av innovativa tekniker (nedan 
kallade innovativa teknikpaket).

Hänsyn till sådan teknik ska tas endast om 
den metod som den bedöms med kan ge 
kontrollerbara, repeterbara och jämförbara 
resultat.

Hänsyn till sådan teknik ska tas endast om 
den metod som den bedöms med kan ge 
kontrollerbara, repeterbara och jämförbara 
resultat.

Det sammanlagda bidraget från sådan 
teknik till minskningen av en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
får vara högst 7 g CO2/km.

Det sammanlagda bidraget från sådan 
teknik till minskningen av en tillverkares 
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 
får vara högst 7 g CO2/km fram till 2024. 
Från och med 2025 minskas detta högsta 
bidrag med en procentsats motsvarande 
de minskningsmål som anges i artikel 1 
för varje år.

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17 
för att ändra denna förordning genom att 
anpassa det tak som avses i tredje stycket i 
denna punkt med verkan från och med 
2025 i syfte att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och samtidigt säkerställa en 
välavvägd nivå på taket i förhållande till 
tillverkarnas genomsnittliga specifika 
koldioxidutsläpp.

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17 
för att ändra denna förordning genom att 
anpassa det tak nedåt som avses i tredje 
stycket i denna punkt med verkan från och 
med 2025 i syfte att ta hänsyn till den 
tekniska utvecklingen och samtidigt 
säkerställa en välavvägd nivå på taket i 
förhållande till tillverkarnas genomsnittliga 
specifika koldioxidutsläpp.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Motivering

Taket för utsläppsminskningar som kan belönas genom miljöinnovationer justeras nedåt i 
linje med de nya normerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I artikel 12.3 ska följande stycke 
läggas till:

Dessutom ska kommissionen särskilt 
bedöma användningen av de uppgifter om 
bränsle- och energiförbrukning som avses 
i punkt 1 för externt laddbara 
hybridelfordon. Med hjälp av dessa 
uppgifter ska kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17 
för att anpassa de användningsfaktorer 
som används för externt laddbara 
hybridelfordon, i syfte att säkerställa att 
deras utsläpp är representativa för verklig 
körning från och med 2025.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 14a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2025 och därefter 
vartannat år ska kommissionen rapportera 
om framstegen mot utsläppsfri vägtrafik. 
Rapporten ska i synnerhet innehålla en 

Senast den 31 december 2025 och därefter 
vartannat år ska kommissionen rapportera 
om framstegen mot utsläppsfri vägtrafik. 
Rapporten ska i synnerhet innehålla en 
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bedömning av behovet av eventuella 
ytterligare åtgärder för att underlätta 
övergången, bland annat genom finansiella 
medel.

bedömning av behovet av eventuella 
ytterligare åtgärder för att underlätta 
övergången, bland annat genom finansiella 
medel för att hantera de sociala
konsekvenserna för hushållen och 
arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/631
Artikel 14a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid rapporteringen ska kommissionen 
beakta alla faktorer som bidrar till en 
kostnadseffektiv utveckling mot 
klimatneutralitet senast 2050. Detta 
inbegriper införande av utsläppsfria och 
utsläppssnåla fordon, framsteg när det 
gäller att uppnå målen för utbyggnaden av 
laddnings- och tankningsinfrastruktur i 
enlighet med förordningen om infrastruktur 
för alternativa bränslen, 
innovationsteknikens och hållbara 
alternativa drivmedels potentiella bidrag 
till klimatneutral mobilitet, påverkan på 
konsumenterna, framsteg i dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter samt aspekter för 
att ytterligare underlätta en ekonomiskt 
livskraftig och socialt rättvis övergång till 
utsläppsfri vägtrafik.”

Vid rapporteringen ska kommissionen 
beakta alla faktorer som bidrar till en 
kostnadseffektiv utveckling mot 
klimatneutralitet senast 2050. Detta 
inbegriper införande av utsläppsfria och 
utsläppssnåla fordon, framsteg när det 
gäller att uppnå målen för utbyggnaden av 
laddnings- och tankningsinfrastruktur i 
enlighet med förordningen om infrastruktur 
för alternativa bränslen, utveckling av 
andelen förnybar energi enligt direktivet 
om förnybar energi, innovationsteknikens 
och hållbara alternativa drivmedels 
potentiella bidrag till klimatneutralitet i 
lätta fordon med förbränningsmotorer 
som säljs fram till den dag då det mål för 
nollutsläpp som fastställs i denna 
förordning börjar tillämpas, och som 
fortsätter att cirkulera efter denna dag, 
påverkan på konsumenterna, framsteg i 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
samt aspekter för att ytterligare underlätta 
en ekonomiskt livskraftig och socialt 
rättvis övergång till utsläppsfri vägtrafik.”

Or. en

Ändringsförslag 22



PR\1240139SV.docx 21/31 PE697.678v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2019/613
Bilaga I – del A – punkt 6.1.1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

aa) I punkt 6.1.1 ska rubriken ersättas 
med följande:

6.1.1. Mål för EU:s hela fordonspark för 
2025–2029

6.1.1. Mål för EU:s hela fordonspark för 
2025–2026

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
läggs till.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led ab (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del A – punkt 6.1.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Följande led ska införas:

6.1.1a. Mål för EU:s hela fordonspark för 
2027–2029

Mål för EU:s hela fordonspark2027 = mål 
för EU:s hela fordonspark2021

(1 – reduktionsfaktor2027)

där

mål för EU:s hela fordonspark 2021 har ett 
värde enligt vad som anges i punkt 6.0,

reduktionsfaktor2027 är den reduktion som 
anges i artikel 1.4a a.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
läggs till.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led da (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del A – punkt 6.2.1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

da) I punkt 6.2.1 ska rubriken ersättas 
med följande:

Specifika referensutsläppsmål för 2025–
2029:

Specifika referensutsläppsmål för 2025–
2026:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1.6: ett delmål från och med 
2027 läggs till.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led f
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del A – punkt 6.3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.1 Specifika referensutsläppsmål för 
2025–2029:

6.3.1 Specifika referensutsläppsmål för 
2025–2026:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
läggs till.



PR\1240139SV.docx 23/31 PE697.678v01-00

SV

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led f
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del A – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifika utsläppsmål = specifika 
referensutsläppsmål · ZLEV-faktor 
(Zero/Low Emission Vehicle -
utsläppsfria och utsläppssnåla fordon)

Specifika utsläppsmål = specifika 
referensutsläppsmål.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1.6: ZLEV-riktmärket stryks.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led f
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del A – punkt 6.3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ZLEV-faktor är (1+y – x), såvida inte 
denna summa är större än 1,05 eller 
mindre än 1,0, i vilket fall ZLEV-faktorn 
ska sättas till 1,05 respektive 1,0,

utgår

där

y är andelen utsläppsfria och 
utsläppssnåla fordon (ZLEV) i 
tillverkarens fordonspark av nya 
personbilar, beräknat som det 
sammanlagda antalet nya utsläppsfria 
och utsläppssnåla fordon, vart och ett av 
dem räknat som ZLEVspecific i enlighet 
med följande formel, delat med det 
sammanlagda antalet nya personbilar 
som registreras det berörda kalenderåret,

ZLEVspecific = 1 –
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utgår

För nya personbilar som registrerats i 
medlemsstater med en andel utsläppsfria 
och utsläppssnåla fordon i sin 
fordonspark under 60 % av 
unionsgenomsnittet för år 2017 och med 
färre än 1 000 nya utsläppsfria och 
utsläppssnåla fordon som registrerats 
under 2017 ska ZLEVspecific till och med 
utgången av 2029 beräknas i enlighet med 
följande formel:

ZLEVspecific =

utgår

Om andelen utsläppsfria och 
utsläppssnåla fordon utgör mer än 5 % av 
en medlemsstats fordonspark av nya 
personbilar som registrerats under ett år 
mellan 2025 och 2028, ska den 
medlemsstaten inte ha rätt att tillämpa 
multiplikatorn på 1,85 under de följande 
åren.

x är 15 % för åren 2025–2029.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1.6: ZLEV-riktmärket stryks.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led f
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del A – punkt 6.3.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.1a Specifika referensutsläppsmål för 
2027–2029

Specifika utsläppsmål = mål för EU:s 
hela fordonspark2027 + a2027 · (TM-TM0)

där

mål för EU:s hela fordonspark2027
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fastställs i enlighet med punkt 6.1.1a (ny),

a2027 är 

där

a2021 är enligt definitionen i punkt 6.2.1,

genomsnittliga utsläpp2021 är enligt 
definitionen i punkt 6.2.1,

TM är enligt definitionen i punkt 6.2.1,

TM0 är enligt definitionen i punkt 6.2.1,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
läggs till.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del B – punkt 6.1.1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

aa) I punkt 6.1.1 ska rubriken ersättas 
med följande:

Mål för EU:s hela fordonspark för 2025–
2029

Mål för EU:s hela fordonspark för 2025–
2026

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1.6: ett delmål från och med 
2027 läggs till.

Ändringsförslag 30
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Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2 – led ab (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del B – punkt 6.1.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Följande led ska införas:

”6.1.1.a. Mål för EU:s hela fordonspark 
för 2027–2029

Mål för EU:s hela fordonspark2025 = mål 
för EU:s hela fordonspark2021

(1 – reduktionsfaktor2027)

där mål för EU:s hela fordonspark 2021

har ett värde enligt vad som anges i punkt 
6.0,

reduktionsfaktor2027 är den reduktion som 
anges i artikel 1.4a b.”.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
läggs till.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2 – led ca (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del B – punkt 6.2.1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ca) I punkt 6.2.1 ska rubriken ersättas 
med följande:

Specifika referensutsläppsmål för 2025–
2029:

Specifika referensutsläppsmål för 2025–
2026:

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
läggs till.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2 – led cb (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del B – punkt 6.2.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Följande led ska införas:

”6.2.1a Specifika referensutsläppsmål 
från och med 2027–2029

Specifikt referensutsläppsmål = mål för 
EU:s hela fordonspark2027 + α · (TM–
TM0)

där

mål för EU:s hela fordonspark2027

fastställs i enlighet med punkt 6.1.1a, 

α är a2027 om den genomsnittliga 
provningsvikten för en tillverkares nya 
lätta nyttofordon är lika med eller mindre 
än TM0, fastställd i enlighet med artikel 
14.1 d, och a2021 om den genomsnittliga 
provningsvikten för en tillverkares nya 
registrerade fordon är större än TM0

fastställd i enlighet med artikel 14.1 d, 

där a2027 är 

a2021 är enligt definitionen i punkt 6.2.1, 

genomsnittliga utsläpp2021 är enligt 
definitionen i punkt 6.2.1, 

TM är enligt definitionen i punkt 6.2.1,

TM0 är enligt definitionen i punkt 6.2.1,” 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
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läggs till. Metoden för att beräkna målet tillämpas på 2025-målet.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2 – led ea (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del B – punkt 6.3.1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ea) Punkt 6.3.1 ska ersättas med 
följande:

6.3.1. Specifika referensutsläppsmål för 
2025–2026:

6.3.1. Specifika referensutsläppsmål för 
2025–2026:

Specifikt utsläppsmål = (specifikt 
referensutsläppsmål – (øtargets – mål för 
EU:s hela fordonspark2025)) · ZLEV-faktor 
(Zero/Low Emission Vehicle)

Specifikt utsläppsmål = (specifikt 
referensutsläppsmål – (øtargets – mål för 
EU:s hela fordonspark2025)) ·

där där

specifikt referensutsläppsmål är det 
specifika referensutsläppsmålet för 
tillverkaren, fastställt i enlighet med 
punkt 6.2.1,

specifikt referensutsläppsmål är det 
specifika referensutsläppsmålet för 
tillverkaren, fastställt i enlighet med 
punkt 6.2.1,

øtargets är genomsnittet, viktat på grundval 
av antalet nya lätta nyttofordon för varje 
enskild tillverkare, av alla specifika 
referensutsläppsmål som fastställs i 
enlighet med punkt 6.2.1,

øtargets är genomsnittet, viktat på grundval 
av antalet nya lätta nyttofordon för varje 
enskild tillverkare, av alla specifika 
referensutsläppsmål som fastställs i 
enlighet med punkt 6.2.1,

ZLEV-faktor är (1+y – x), såvida inte 
denna summa är större än 1,05 eller 
mindre än 1,0, i vilket fall ZLEV-faktorn 
ska sättas till 1,05 respektive 1,0,

där

är andelen utsläppsfria och utsläppssnåla 
fordon (ZLEV) i tillverkarens 
fordonspark av nya lätta nyttofordon, 
beräknat som det sammanlagda antalet 
nya utsläppsfria och utsläppssnåla 
fordon, vart och ett av dem räknat som 
ZLEVspecific i enlighet med följande 
formel, delat med det sammanlagda 
antalet nya lätta nyttofordon som 
registrerats under det berörda 
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kalenderåret, [EKVATION]

x är 15 %.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1.6: ZLEV-riktmärket stryks.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2 – led eb (nytt)
Förordning (EU) 2019/631
Bilaga I – del B – punkt 6.3.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Följande led ska införas:

”6.3.1a. Specifika referensutsläppsmål för 
2027–2029

Specifikt utsläppsmål = (specifikt 
referensutsläppsmål – (øtargets – mål för 
EU:s hela fordonspark2027)) 

där

specifikt referensutsläppsmål är det 
specifika referensutsläppsmålet för 
tillverkaren, fastställt i enlighet med 
punkt 6.2.1,

øtargets är genomsnittet, viktat på grundval 
av antalet nya lätta nyttofordon för varje 
enskild tillverkare, av alla specifika 
referensutsläppsmål som fastställs i 
enlighet med punkt 6.2.1a,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget till artikel 1: ett delmål från och med 2027 
läggs till.
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MOTIVERING 

Kommissionens nya lagstiftningsförslag om koldioxidprestandan för personbilar och lätta 
fordon ingår i 55 %-paketet och har en direkt inverkan inte bara på utsläppen utan också på 
konsumenterna och bilindustrin. Föredraganden anser att följande aspekter är av största vikt:

1. Klimat och ren luft
Föredraganden stöder fullt ut unionens åtagande att senast 2030 minska utsläppen av 
växthusgaser med minst 55 % jämfört med 1990 års nivåer och uppnå klimatneutralitet senast 
2050. Vägtransporter står för en betydande del av unionens utsläpp med mer än 20 % av de 
totala utsläppen 2019. Personbilar och lätta fordon ligger bakom mer än 70 % av utsläppen 
från vägtransporter. Medan utsläppen inom andra sektorer minskar fortsätter utsläppen från 
transporter att öka. Vid sidan av utsläppen av växthusgaser orsakar vägtransporterna mycket 
luftföroreningar såsom NOx, SO2 och fina partiklar. Lagstiftningsåtgärder behövs därför för 
att få med transportsektorn i omställningen till klimatneutralitet och för att minska utsläppen 
av föroreningar.

Föredraganden anser att utsläppsnormerna för koldioxid från personbilar och lätta fordon har 
visat sig vara en effektiv åtgärd för att minska utsläppen från vägtransporter. Sedan normerna 
trädde i kraft har de fungerat som ett incitament för biltillverkare att investera mer i 
utvecklingen av utsläppsfria fordon. Som en följd av detta släpps fler utsläppsfria fordon ut 
på marknaden än vad man först hade räknat med. Föredraganden välkomnar därför de skärpta 
normer som kommissionen föreslår för att de ska anpassas till unionens klimatambitioner.

Med tanke på att nya bilar ofta körs längre än 10–15 år enligt kommissionens uppskattningar 
bör målen dock vara ambitiösare för att säkerställa att EU når sitt mål om klimatneutralitet 
senast 2050. Genom att skärpa målen för 2025 och 2030 och införa ett delmål kommer 
normerna att fortsätta att fungera som ett incitament för att fler utsläppsfria fordon ska 
släppas ut på marknaden.

2. Konsumenternas intressen och stimulering av innovation och investeringar
Föredraganden tror inte att det bästa sättet att uppnå klimatneutralitet i EU senast 2050 är att 
bestraffa körning genom ökade kostnader för konsumenterna. I stället anser han att körningen 
i sig bör göras utsläppsfri och ekonomiskt överkomlig. Priset för personbilar och lätta fordon 
är ett av de viktigaste köpkriterierna för konsumenterna. Under de senaste åren har 
utsläppsfria fordon utvecklats snabbt. Fler och fler utsläppsfria fordon finns nu på 
marknaden, även mer prisvärda modeller. Färre rörliga komponenter minskar 
underhållskostnaderna för batteridrivna elfordon. På lång sikt är batteridrivna fordon 
konkurrenskraftiga sett till de totala kostnaderna för ägaren. För att det ska bli mer 
ekonomiskt att köpa nya och begagnade utsläppsfria fordon och för att de ska bli mer 
tillgängliga skulle föredraganden vilja stimulera innovation, konkurrens och utveckling av 
utsläppsfria fordon.
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Både målet för 2035 och de höjda delmålen bör sända en tydlig signal till marknaden och ge 
tillverkarna investeringssäkerhet så att de kan utveckla utsläppsfria fordon ytterligare och 
göra dem mer konsumentvänliga och prismässigt överkomliga över tiden. Dessutom bör 
ytterligare investeringar göras i laddningsinfrastruktur så att utsläppsfria fordon blir så 
attraktiva som möjligt att köpa. Den förordning om infrastruktur för alternativa bränslen som 
kommissionen föreslår bör göras mer ambitiös när det gäller laddningsinfrastruktur för 
personbilar och lätta fordon, för att matcha ambitionen med utsläppsnormer för koldioxid. 
Andra åtgärder som kan stödja övergången till klimatneutrala transporter ytterligare bör 
anpassas till de strängare normerna för koldioxid, såsom en översyn av direktivet om 
byggnaders energiprestanda och direktivet om rena fordon.

3. En rättvis omställning för små och medelstora företag och deras anställda
Även om övergången till utsläppsfria fordon förväntas få en allmänt positiv inverkan på 
sysselsättningen, kan en minskad sysselsättning förväntas i vissa sektorer och regioner. 
Föredraganden anser att kommissionen bör hantera dessa effekter på ett grundligt sätt genom 
att överväga eventuella åtgärder under hela omställningen. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt små och medelstora företag i hela leveranskedjan, som inte alltid har samma 
möjligheter eller resurser när det gäller kompetenshöjning och omskolning som större 
tillverkare.

4. En enkel och enhetlig lagstiftning
För att säkerställa en enkel och enhetlig lagstiftning anser föredraganden att de bestämmelser 
i förordningen som hämmar försäljningen av utsläppsfria fordon bör strykas så snart som 
möjligt. Därför bör kreditsystemet för ZLEV avskaffas tidigare än vad kommissionen 
föreslagit. Dessutom bör taket för utsläppsminskningar som kan belönas genom 
miljöinnovationer justeras nedåt i linje med de nya normerna, för att säkerställa att de inte
uppmuntrar till sänkta ambitioner vad gäller försäljningen av utsläppsfria fordon. 

Föredraganden anser att det är viktigt att målen uppnås på grundval av utsläpp vid verklig 
körning. Oavsiktliga skillnader mellan teoretiska utsläpp och utsläpp vid verklig körning och 
kryphål bör undvikas. Han konstaterar att även om övergången från NEDC till WLTP 
kommer att leda till mer representativa typgodkända koldioxidutsläppsvärden, redovisas 
laddhybridfordon fortfarande på ett vilseledande sätt. Utsläppen från dessa fordon redovisas 
för närvarande med hjälp av en användningsfaktor, som representerar andelen tillryggalagd 
sträcka med batteriet jämfört med den sträcka som tillryggalagts med förbränningsmotorn. 
Denna användningsfaktor baseras dock inte på representativa uppgifter från verklig körning, 
utan på en uppskattning som inte korrekt speglar mönstren vid verklig körning. Eftersom 
kommissionen sedan 2021 har använt sig av insamling av data genom ombordsystem för 
övervakning av bränsle- och energiförbrukning, bör denna användningsfaktor ses över så 
snart som möjligt för att återspegla utsläppen vid verklig körning.
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