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Ændringsforslag 11
Eleonora Evi, Mick Wallace, Yannick Jadot, Marie Toussaint

Forslag til forordning
–

Forslag til forkastelse

— Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag har til formål at indføre overensstemmelsesfaktorer, som vil føre til en 
konkret stigning i de i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 fastsatte emissionsgrænser, 
hvilket vil ophæve den praktiske virkning af disse grænser og have skadelige konsekvenser for 
menneskers helbred samt for miljøet, herunder forværring af de allerede alvorlige problemer, 
som byerne er påvirket af med hensyn til koncentrationerne af udendørs nitrogendioxid 
(NO2). Det er derfor nødvendigt at forkaste Kommissionens forslag i sin helhed.

Ændringsforslag 12
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til forordning (EF) 
nr. 715/2007 skal nye lette køretøjer 
overholde visse emissionsgrænseværdier 
(Euronorm 5 og 6), og den fastsætter 
yderligere krav om adgang til reparations- 
og vedligeholdelsesinformationer. De 
specifikke tekniske bestemmelser, der er 
nødvendige for gennemførelsen af nævnte 
forordning, blev vedtaget ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
692/200816 og efterfølgende ved 
Kommissionens forordning (EU) 
2017/115117.

(2) I henhold til forordning (EF) 
nr. 715/2007 skal nye lette køretøjer 
overholde visse emissionsgrænseværdier 
(Euronorm 5 og 6), og den fastsætter 
yderligere krav om adgang til reparations- 
og vedligeholdelsesinformationer, hvilket 
blev ændret og yderligere konsolideret ved 
forordning (EU) 2018/85815a, som finder 
anvendelse fra den 1. september 2020. De 
specifikke tekniske bestemmelser, der er 
nødvendige for gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 715/2007, blev 
vedtaget ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/200816 og efterfølgende ved 
Kommissionens forordning (EU) 
2017/115117.
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__________________ __________________
15a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer, om ændring af forordning (EF) 
nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om 
ophævelse af direktiv 2007/46/EF 
(EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EF) nr. 
692/2008 af 18. juli 2008 om 
gennemførelse og ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EF) nr. 
692/2008 af 18. juli 2008 om 
gennemførelse og ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

17 Kommissionens forordning (EU) 
2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende 
regler til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/46/EF, Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 og Kommissionens 
forordning (EU) nr. 1230/2012 og om 
ophævelse af Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, 
s. 1).

17 Kommissionens forordning (EU) 
2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende 
regler til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/46/EF, Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 og Kommissionens 
forordning (EU) nr. 1230/2012 og om 
ophævelse af Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 13
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kravene til typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emission er 
gradvist blevet skærpet betydeligt gennem 
indførelsen af Euronormerne og den 
efterfølgende revision heraf. Mens 
køretøjer generelt har leveret betydelige 
emissionsreduktioner på tværs af de 
regulerede forurenende stoffer, var dette 
ikke tilfældet for NOx-emissioner fra 
dieselmotorer eller partikler for motorer 
med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer. Der er derfor behov for en 
indsats for at rette op på denne situation.

(3) Kravene til typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emission er 
gradvist blevet skærpet betydeligt gennem 
indførelsen af Euronormerne og den 
efterfølgende revision heraf. Mens 
køretøjer generelt har leveret betydelige 
emissionsreduktioner på tværs af de 
regulerede forurenende stoffer, var dette 
ikke tilfældet for NOx-emissioner fra 
dieselmotorer eller partikler fra motorer 
med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer, hvilket hovedsageligt 
skyldtes en ulovlig praksis, der resulterede 
i forskelle mellem emissioner målt i 
laboratorier og emissioner målt under 
reelle arbejdsforhold. Der er derfor behov 
for en indsats for at rette op på denne 
situation og for at sikre, at Euronorm 6 
overholdes ved enhver normal brug, samt 
at medlemsstaterne uden yderligere 
forsinkelse kan overholde Unionens 
luftkvalitetsnormer, navnlig i byområder.

Or. en

Ændringsforslag 14
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kravene til typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emission er 
gradvist blevet skærpet betydeligt gennem 
indførelsen af Euronormerne og den 
efterfølgende revision heraf. Mens 
køretøjer generelt har leveret betydelige 
emissionsreduktioner på tværs af de 
regulerede forurenende stoffer, var dette 
ikke tilfældet for NOx-emissioner fra 

(3) Kravene til typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emission er 
gradvist blevet skærpet betydeligt gennem 
indførelsen af Euronormerne og den 
efterfølgende revision heraf. Mens 
køretøjer generelt har leveret betydelige 
emissionsreduktioner på tværs af de 
regulerede forurenende stoffer, var dette 
ikke tilfældet for NOx-emissioner fra 
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dieselmotorer eller partikler for motorer 
med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer. Der er derfor behov for en 
indsats for at rette op på denne situation.

dieselmotorer eller partikler for motorer 
med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer. Det er nødvendigt, at 
forskning, typegodkendelse og 
gennemførelsesperioden tages i 
betragtning, uanset hvilken form 
forindsats, der skal iværksættes.

Or. en

Ændringsforslag 15
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I Miljøagenturets (EEA) rapport 
om luftkvaliteten i 20191a anslås det, at 
længere tids eksponering for 
luftforurening forårsagede mere end 
506 000 tidlige dødsfald i EU-28 i 2016. 
Rapporten bekræftede også, at 
vejtransport fortsat var den primære kilde 
til NOx-emissioner i EU-28 i 2017 og 
udgjorde omkring 40 % af de samlede 
NOx-emissioner i EU, samt at ca. 80 % af 
den samlede NOx-emission fra 
vejtransport stammer fra dieselkøretøjer.
__________________
1a Miljøagenturets rapport om 
luftkvaliteten i Europa i 2019.

Or. en

Ændringsforslag 16
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der anvendt 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at tage 
højde for den statistiske og tekniske 
usikkerhed ved de målinger, der blev 
foretaget ved hjælp af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Indførslen af anvendelsesdatoerne for 
passagerkøretøjer og letvægtskøretøjer 
blev valgt i en årlig rækkefølge for at 
garantere fabrikantens rettidige 
planlægning for hver køretøjsgruppe. Til 
dette formål blev der anvendt 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at tage 
højde for den statistiske og tekniske 
usikkerhed ved de målinger, der blev 
foretaget ved hjælp af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS). Der 
bør skelnes tydeligt mellem 
overensstemmelsesfaktoren og 
fejlmargenen med henblik på en mere 
præcis afspejling af adskillelsen af 
henholdsvis bilfabrikanternes og PEMS-
fabrikanternes ansvar.

__________________ __________________
21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 17
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
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overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der anvendt 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at tage 
højde for den statistiske og tekniske 
usikkerhed ved de målinger, der blev 
foretaget ved hjælp af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).

overholdelseskriterierne for RDE indført. I 
den første fase blev der indført 
midlertidige forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at give 
fabrikanterne et spillerum, således at de 
kunne tilpasse sig eventuelle ændringer i 
prøvningsmetoderne. I den anden fase 
blev der af Kommissionen fremlagt de 
endelige forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer, der var 
nødvendige for at tage højde for bl.a. den 
statistiske og tekniske usikkerhed ved de 
målinger, der blev foretaget ved hjælp af 
bærbare emissionsmålingssystemer 
(PEMS).

__________________ __________________
21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 18
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der anvendt 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at tage 
højde for den statistiske og tekniske 
usikkerhed ved de målinger, der blev 
foretaget ved hjælp af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der indført 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer og anvendt 
separate fejlmargener for at tage højde for 
den statistiske og tekniske usikkerhed ved 
de målinger, der blev foretaget ved hjælp 
af bærbare emissionsmålingssystemer 
(PEMS).
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__________________ __________________
21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre "margen"-princippet, som også er at finde 
i den gældende lovgivning, dvs. forordning (EU) 2016/646 (vedrørende NOx) og forordning 
(EU) 2018/1832 (vedrørende partikelantal). Den gældende lovgivning deler tydeligt den 
overordnede overensstemmelsesfaktor op i to dele: Målet for køretøjsfabrikanterne (dvs. en 
"overensstemmelsesfaktor", som finder anvendelse for den egentlige emissionsgrænse ved 
udstødningssystemets afgangsrør) og variationen i det bærbare emissionsmålingssystem (dvs. 
fejlmargenen).

Ændringsforslag 19
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der anvendt 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at tage 
højde for den statistiske og tekniske 
usikkerhed ved de målinger, der blev 
foretaget ved hjælp af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der anvendt 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer (herunder 
fejlmargener) for at tage højde for den 
statistiske og tekniske usikkerhed ved de 
målinger, der blev foretaget ved hjælp af 
bærbare emissionsmålingssystemer 
(PEMS).

__________________ __________________
21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 

21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
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26.4.2016, s. 1). 26.4.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 20
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I henhold til Miljøagenturets 
rapport fra 2016 skyldtes forskellen 
mellem de faktiske emissioner, og de 
emissioner, der blev målt i laboratorierne, 
primært tre ting: En forældet 
prøvningsmetode, fleksibilitet i den 
nuværende metode samt førerafhængige 
anvendelsesfaktorer. Der er behov for en 
undersøgelse med henblik på at fastslå 
den fejlmargen, som skyldes kørestilen og 
udendørstemperaturen. Der bør skelnes 
tydeligt mellem 
overensstemmelsesfaktoren, den 
udstyrsrelaterede fejlmargen samt den 
fejlmargen, der er knyttet til den fører- og 
temperaturafhængige anvendelsesfaktor.

Or. en

Ændringsforslag 21
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Europa-Parlamentets henstilling 
af 4. april 2017 til Rådet og 
Kommissionen som følge af 
undersøgelsen af emissionsmålinger i 
bilindustrien1aopfordrede Kommissionen 
og medlemsstaterne til at gøre en mere 
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energisk indsats i kølvandet på skandalen 
vedrørende svindel med emissioner og 
opfordrede indtrængende særligt 
Kommissionen til at revidere 
overensstemmelsesfaktorerne for at 
reducere antallet af 
overensstemmelsesfaktorer til 1 inden 
2021.
__________________
1a EUT C 298 af 23.8.2018, s. 140.

Or. en

Ændringsforslag 22
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 13. december 2018 afsagde 
Retten dom i de forenede sager T-339/16, 
T-352/16 og T-391/1622 om et 
annullationssøgsmål vedrørende forordning 
(EU) 2016/646. Retten annullerede den del 
af forordning (EU) 2016/646, som fastsatte 
de overensstemmelsesfaktorer, der lå til 
grund for vurderingen af, om RDE-
prøvningsresultaterne var i 
overensstemmelse med 
emissionsgrænseværdierne i forordning 
(EF) nr. 715/2007. Retten fandt, at kun 
lovgiveren selv kunne indføre disse 
overensstemmelsesfaktorer, da de berørte 
et væsentligt element i forordning (EF) nr. 
715/2007.

(7) Den 13. december 2018 afsagde 
Retten dom i de forenede sager T-339/16, 
T-352/16 og T-391/1622 om et 
annullationssøgsmål vedrørende forordning 
(EU) 2016/646. Retten annullerede den del 
af forordning (EU) 2016/646, som fastsatte 
de overensstemmelsesfaktorer, der lå til 
grund for vurderingen af, om RDE-
prøvningsresultaterne var i 
overensstemmelse med 
emissionsgrænseværdierne i forordning 
(EF) nr. 715/2007. Retten fandt, at kun 
lovgiveren selv kunne indføre disse 
overensstemmelsesfaktorer, da de 
modificerede et væsentligt element i 
forordning (EF) nr. 715/2007 ved de facto 
at ændre de i forordningen fastsatte 
emissionsgrænser for nitrogenoxider for 
den deri omtalte Euronorm 6.

__________________ __________________
22 Dom af 13. december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento 
de Madrid mod Kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 og T-391/16, 

22 Dom af 13. december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento 
de Madrid mod Kommissionen, forenede 
sager T-339/16, T-352/16 og T-391/16, 
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ECLI:EU:T:2018:927. ECLI:EU:T:2018:927.

Or. en

Ændringsforslag 23
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 13. december 2018 afsagde 
Retten dom i de forenede sager T-339/16, 
T-352/16 og T-391/1622 om et 
annullationssøgsmål vedrørende forordning 
(EU) 2016/646. Retten annullerede den del 
af forordning (EU) 2016/646, som fastsatte 
de overensstemmelsesfaktorer, der lå til 
grund for vurderingen af, om RDE-
prøvningsresultaterne var i 
overensstemmelse med 
emissionsgrænseværdierne i forordning 
(EF) nr. 715/2007. Retten fandt, at kun 
lovgiveren selv kunne indføre disse 
overensstemmelsesfaktorer, da de berørte 
et væsentligt element i forordning (EF) nr. 
715/2007.

(7) Den 13. december 2018 afsagde 
Retten dom i de forenede sager T-339/16, 
T-352/16 og T-391/1610 om et 
annullationssøgsmål vedrørende forordning 
(EU) 2016/646. Retten annullerede den del 
af forordning (EU) 2016/646, som fastsatte 
de overensstemmelsesfaktorer og 
fejlmargener, der lå til grund for 
vurderingen af, om RDE-
prøvningsresultaterne var i 
overensstemmelse med 
emissionsgrænseværdierne i forordning 
(EF) nr. 715/2007. Retten fandt, at kun 
lovgiveren selv kunne indføre disse 
overensstemmelsesfaktorer og 
fejlmargener, da de berørte et væsentligt 
element i forordning (EF) nr. 715/2007.

__________________ __________________
22 Dom af 13. december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento 
de Madrid mod Kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 og T-391/16, 
ECLI:EU:T:2018:927.

22 Dom af 13. december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento 
de Madrid mod Kommissionen, forenede 
sager T-339/16, T-352/16 og T-391/16, 
ECLI:EU:T:2018:927.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre "margen"-princippet, som også er at finde 
i den gældende lovgivning, dvs. forordning (EU) 2016/646 (vedrørende NOx) og forordning 
(EU) 2018/1832 (vedrørende partikelantal). Den gældende lovgivning deler tydeligt den 
overordnede overensstemmelsesfaktor op i to dele: Målet for køretøjsfabrikanterne (dvs. en 
"overensstemmelsesfaktor" som anvendes på den egentlige emissionsgrænse ved 
udstødningssystemets afgangsrør) og variationen i det bærbare emissionsmålingssystem (dvs. 
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fejlmargenen).

Ændringsforslag 24
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Retten bemærkede, at et system, 
der har til formål at indføre en 
overensstemmelsesfaktor, som er en 
multiplikator for de emissionsgrænser for 
nitrogenoxider, der er fastsat for 
Euronorm 6, nødvendigvis indbefatter en 
ændring af selve normen i modsætning til 
et normalt målesystem, som tager hensyn 
til måleudstyrets præstationsevne og 
potentielle fejl ved at korrigere i selve 
målingerne, men ikke i de grænser, der 
skal observeres. I lyset af 
overensstemmelsesfaktorens meget høje 
værdier på 2,1 og 1,5 kan de 
emissionsniveauer for NOx, der blev målt 
under RDE-prøvningen, være op til mere 
end to gange højere og op til halvanden 
gang højere end de emissionsgrænser, der 
er gældende for Euronorm 6, uden at en 
prøvning bliver betragtet som værende 
ikke bestået. De værdier for NOx-
emissioner, der ikke må overskrides, og 
som stammer fra de påståede tekniske og 
statistiske usikkerheder, gør det umuligt 
at verificere med en rimelig grad af 
troværdighed, hvorvidt de fastsatte 
emissionsgrænser for Euronorm 6 er 
blevet observeret hos et køretøj i 
forbindelse med en RDE-prøvning.

Or. en

Ændringsforslag 25
Miriam Dalli
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten rejste ikke tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne. Derfor og i 
betragtning af at der på det nuværende 
stade af den teknologiske udvikling stadig 
er en uoverensstemmelse mellem 
emissioner målt ved faktisk kørsel og 
emissioner målt i et laboratorium, er det 
hensigtsmæssigt at indføre 
overensstemmelsesfaktorerne i forordning 
(EF) nr. 715/2007.

(8) Retten rejste i sin dom tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne, navnlig for 
så vidt angår den midlertidige 
overensstemmelsesfaktor på 2,1 og dennes 
statistiske usikkerhedsmargen. Retten 
fastslog, at statistisk usikkerhed (risikoen 
for, at resultater muligvis ikke er 
repræsentative set i forhold til den 
overordnede virkelighed) korrigeres ved at 
arbejde med at sikre, at stikprøven eller 
prøvningen er repræsentativ (prøvningens 
repræsentativitet) eller ved at sikre 
omfanget af prøvningerne (antallet af 
prøvninger) og ikke ved at oplyse, at 
resultaterne muligvis er behæftet med en 
fejlmargen på 60 %1a. Retten bemærkede 
endvidere, at RDE-prøvningerne er blevet 
"modnet" over en lang periode, siden 
arbejdet med prøvningerne blev 
påbegyndt i januar 2011, og at 
Kommissionen har haft tiden til at 
præcisere og standardisere RDE-
prøvningerne i tilstrækkeligt omfang, 
således at de er repræsentative for 
forholdene ved faktisk kørsel på vejen med 
henblik på i denne henseende at 
forhindre, at resultaterne heraf er 
behæftet med en usikkerhedsgrad på 
60 %1b. Derudover er hovedformålet med 
forordning (EU) nr. 2016/427, som 
indførte bilag III A i forordning (EF) nr. 
692/2008, og navnlig bilagets punkt 4 
samt de 11 tillæg, at beskrive i meget 
specifikke detaljer de komponenter, der 
indgår i en RDE-prøvning, samt hvordan 
den skal udføres.
__________________
1a Dom af 13. december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento 
de Madrid mod Kommissionen, forenede 
sager T-339/16, T-352/16 og T-391/16, 
ECLI:EU:T:2018:927, præmis 139.
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1b Dom af 13. december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento 
de Madrid mod Kommissionen, forenede 
sager T-339/16, T-352/16 og T-391/16, 
ECLI:EU:T:2018:927, præmis 142.

Or. en

Ændringsforslag 26
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten rejste ikke tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne. Derfor og i 
betragtning af at der på det nuværende 
stade af den teknologiske udvikling stadig 
er en uoverensstemmelse mellem 
emissioner målt ved faktisk kørsel og 
emissioner målt i et laboratorium, er det 
hensigtsmæssigt at indføre 
overensstemmelsesfaktorerne i forordning 
(EF) nr. 715/2007.

(8) Retten rejste i sin dom tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne ved at 
påpege den usikkerhed, det ville medføre 
for kompetente myndigheder, når de i 
henhold til rammen for deres 
godkendelses- og 
markedsovervågningsaktiviteter skal 
træffe afgørelse om, hvorvidt det køretøj, 
der prøves, overholder de i forordning 
(EF) nr. 715/2007 fastsatte grænser, og 
derved ændrer et væsentligt element i den 
pågældende forordning samt i direktiv 
2008/50/EF for så vidt angår 
emissionsgrænser.

Or. en

Ændringsforslag 27
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten rejste ikke tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne. Derfor og i 

(8) Retten rejste ikke tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne og 
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betragtning af at der på det nuværende 
stade af den teknologiske udvikling stadig 
er en uoverensstemmelse mellem 
emissioner målt ved faktisk kørsel og 
emissioner målt i et laboratorium, er det 
hensigtsmæssigt at indføre 
overensstemmelsesfaktorerne i forordning 
(EF) nr. 715/2007.

fejlmargenerne. Derfor og i betragtning af 
at der på det nuværende stade af den 
teknologiske udvikling stadig er en 
uoverensstemmelse mellem emissioner 
målt ved faktisk kørsel og emissioner målt 
i et laboratorium, er det hensigtsmæssigt at 
indføre de samme 
overensstemmelsesfaktorer og 
fejlmargener i forordning (EF) nr. 
715/2007.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre "margen"-princippet, som også er at finde 
i den gældende lovgivning, dvs. forordning (EU) 2016/646 (vedrørende NOx) og forordning 
(EU) 2018/1832 (vedrørende partikelantal). Den gældende lovgivning deler tydeligt den 
overordnede overensstemmelsesfaktor op i to dele: Målet for køretøjsfabrikanterne (dvs. en 
"overensstemmelsesfaktor", som finder anvendelse for den egentlige emissionsgrænse ved 
udstødningssystemets afgangsrør) og variationen i det bærbare emissionsmålingssystem (dvs. 
fejlmargenen).

Ændringsforslag 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten rejste ikke tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne. Derfor og i 
betragtning af at der på det nuværende 
stade af den teknologiske udvikling stadig 
er en uoverensstemmelse mellem 
emissioner målt ved faktisk kørsel og 
emissioner målt i et laboratorium, er det 
hensigtsmæssigt at indføre 
overensstemmelsesfaktorerne i forordning 
(EF) nr. 715/2007.

(8) Retten rejste ikke tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne. Derfor og i 
betragtning af at der på det nuværende 
stade af den teknologiske udvikling stadig 
er en uoverensstemmelse mellem 
emissioner målt ved faktisk kørsel og 
emissioner målt i et laboratorium, er det 
hensigtsmæssigt at indføre 
overensstemmelsesfaktorerne (herunder 
fejlmargenerne) i forordning (EF) nr. 
715/2007.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Under Det Tekniske Udvalg for 
Motorkøretøjers forhandlinger om den 
obligatoriske indførsel af RDE den 6. og 
28. oktober 2015 blev der opnået enighed 
om en midlertidig 
overensstemmelsesfaktor på 2,1 for at 
imødegå den påståede statistiske 
usikkerhed. Overensstemmelsesfaktoren 
på 2,1, også kaldet Euro 6-TEMP, kan 
ikke begrundes retligt og var tiltænkt 
rollen som en indfasningsværdi for at 
tilgodese kravene fra industrien. Dette er 
også grunden til, at Europa-Parlamentet 
energisk har kritiseret 
overensstemmelsesfaktoren på 2,1, og til, 
at Retten i sin dom nu har erklæret den 
for ugyldig. Det er derfor passende at 
slette den midlertidige 
overensstemmelsesfaktor på 2,1, som blev 
indført ved forordning (EU) nr. 2016/646.

Or. en

Ændringsforslag 30
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa-Parlamentet bifaldt i sin 
beslutning af 28. marts 2019 om den 
seneste udvikling i Dieselgate-skandalen 
Rettens afgørelse og anmodede eksplicit 
Kommissionen om ikke at indføre flere 
nye overensstemmelsesfaktorer med 
henblik på at sikre, at Euronorm 6 ikke 
blev udvandet yderligere og i stedet 
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overholdes ved normal brug, som det 
oprindeligt var tiltænkt i forordning (EF) 
nr. 715/2007.

Or. en

Ændringsforslag 31
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Retten fastslog endvidere i sin 
dom, at en fejlmargen på 50 %, svarende 
til en "ENDELIG" 
overensstemmelsesfaktor på 1,5, som kan 
forklares med tilstedeværelsen af en 
teknisk usikkerhedsmargen, udgør 
halvdelen af den værdi, der forventes at 
blive målt, og at hvis denne fejlmargen 
blev konverteret til en reel fejlmargen set i 
forhold til de af udstyret foretagne 
målinger, ville dette medføre en margen 
på 33 % (en måling på 120 mg/km kan i 
realiteten svare til emissioner på 80 
mg/km, hvilket er en tredjedel mindre end 
den målte værdi, eller til emissioner på 
160 mg/km, hvilket er to gange højere, 
end normen tillader). Dette betyder, at det 
efter en RDE-prøvning er umuligt at 
fastslå, hvorvidt det prøvede køretøj 
overholder de pågældende grænser eller 
overhovedet er i nærheden heraf.

Or. en

Ændringsforslag 32
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 8 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Alt måleudstyr har en fejlmargen, 
selv under laboratorieforhold, og 
fabrikanterne har allerede taget hensyn til 
dette i forbindelse med køretøjernes 
design med henblik på at overholde de 
forskriftsmæssige grænser. Det er blevet 
konstateret, at PEMS-udstyr har en noget 
større fejlmargen set i forhold til 
ikkemobilt laboratorieudstyr, hvilket reelt 
set kan betyde, at estimeringerne af 
emissionerne både kan være for høje og 
for lave. Det er uacceptabelt, at sådanne 
usikkerheder alene anvendes ensidigt på 
bekostning af folkesundheden, uden at 
der er fastsat en klar slutdato.

Or. en

Ændringsforslag 33
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne 
mulighed for at overholde 
emissionsgrænserne for Euro 6 i 
forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der 
på fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, 
mens der som andet trin kun bør 
anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør løbende overvåge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 34
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der på 
fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens 
der som andet trin kun anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør løbende overvåge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling.

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der på 
fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens 
der som andet trin kun anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør årligt overvåge og nedjustere 
fejlmargenen på grundlag af 
videnskabelig evidens og den tekniske 
udvikling af PEMS-anordninger. Den 
nuværende fejlmargen bør endvidere 
nedjusteres i henhold til det i rapporten 
fra Det Fælles Forskningscenter 
foreslåede niveau, så snart dette 
offentliggøres. Målet er at bringe 
fejlmargenen ned på nul senest den 31. 
december 2022.

Or. en

Ændringsforslag 35
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, er 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
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indføres i to trin. I det første trin bør der på 
fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens 
der som andet trin kun anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør løbende overvåge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling.

blevet indført i to trin. I det første trin kan 
der på fabrikantens anmodning anvendes 
en midlertidig overensstemmelsesfaktor, 
mens der som andet trin kun må anvendes 
en endelig overensstemmelsesfaktor. 
Kommissionen bør hvert andet år 
nedjustere den fejlmargen, der bruges til 
at beregne de endelige 
overensstemmelsesfaktorer som følge af 
PEMS-udstyrets tekniske udvikling, 
medmindre Kommissionen begrunder, 
hvorfor den ikke er i stand til dette.

Or. en

Ændringsforslag 36
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der 
på fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, 
mens der som andet trin kun anvendes en 
endelig overensstemmelsesfaktor. 
Kommissionen bør løbende overvåge de 
endelige overensstemmelsesfaktorer i lyset 
af den tekniske udvikling.

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, vil 
overensstemmelseskriterierne for RDE kun 
anvende den endelige 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør løbende overvåge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling. Kommissionen bør 
årligt nedjustere den fejlmargen, der 
bruges til at beregne den endelige 
overensstemmelsesfaktor som følge af 
måleprocedurens forbedrede præcision 
eller PEMS-udstyrets tekniske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 37
Kateřina Konečná
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der på 
fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens 
der som andet trin kun anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør løbende overvåge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling.

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der på 
fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens 
der som andet trin kun anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør løbende overvåge fejlmargenen i lyset 
af det bærbare emissionsmålingssystems 
(PEMS) tekniske udvikling.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre "margen"-princippet, som også er at finde 
i den gældende lovgivning, dvs. forordning (EU) 2016/646 (vedrørende NOx) og forordning 
(EU) 2018/1832 (vedrørende partikelantal). Den gældende lovgivning deler tydeligt den 
overordnede overensstemmelsesfaktor op i to dele: Målet for køretøjsfabrikanterne (dvs. en 
"overensstemmelsesfaktor", som finder anvendelse for den egentlige emissionsgrænse ved 
udstødningssystemets afgangsrør) og variationen i det bærbare emissionsmålingssystem (dvs. 
fejlmargenen).

Ændringsforslag 38
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der på 
fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens 

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der på 
fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, mens 
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der som andet trin kun anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør løbende overvåge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling. 

der som andet trin kun anvendes en endelig 
overensstemmelsesfaktor (herunder 
fejlmargener).

Or. en

Ændringsforslag 39
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
indføres i to trin. I det første trin bør der 
på fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, 
mens der som andet trin kun anvendes en 
endelig overensstemmelsesfaktor. 
Kommissionen bør løbende overvåge de 
endelige overensstemmelsesfaktorer i lyset 
af den tekniske udvikling.

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, kan der indføres en 
overensstemmelsesfaktor med henblik på 
midlertidigt at imødegå PEMS-udstyrets 
tekniske usikkerhed. Kommissionen bør 
løbende hvert år overvåge de midlertidige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling frem til disses 
fuldstændige udfasning senest den 31. 
december 2021.

Or. en

Ændringsforslag 40
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, bør 
overensstemmelseskriterierne for RDE 

(9) For at give fabrikanterne mulighed 
for at overholde emissionsgrænserne for 
Euro 6 i forbindelse med RDE-
prøvningsproceduren, vil 
overensstemmelseskriterierne for RDE 
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indføres i to trin. I det første trin bør der 
på fabrikantens anmodning anvendes en 
midlertidig overensstemmelsesfaktor, 
mens der som andet trin kun anvendes en 
endelig overensstemmelsesfaktor. 
Kommissionen bør løbende overvåge de 
endelige overensstemmelsesfaktorer i lyset 
af den tekniske udvikling.

anvende den endelige 
overensstemmelsesfaktor. Kommissionen 
bør årligt nedjustere den fejlmargen, der 
bruges til at beregne den endelige 
overensstemmelsesfaktor, som følge af 
måleprocedurens forbedrede præcision 
eller PEMS-udstyrets tekniske udvikling.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de gældende emissionsgrænser så vidt muligt overholdes under faktiske 
kørselsforhold, bør overensstemmelsesfaktoren afspejle den reelle fejlmargen. For at sikre 
præcision i målingerne, skal overensstemmelsesfaktoren hurtigst muligt sættes ned til 1. 
Kommissionen bør sikre en årlig gennemgang og nedjustering af overensstemmelsesfaktoren i 
lyset af en videnskabelig vurdering af PEMS-udstyrets præcision.

Ændringsforslag 41
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den 11. december 2019 
offentliggjorde Kommissionen sin 
meddelelse om den europæiske grønne 
pagt, som fremhæver behovet for at 
fremskynde omstillingen til bæredygtig og 
intelligent mobilitet, herunder ved at 
håndtere og tackle alle emissionskilder, 
og samtidig skal sikre en tydelig plan for 
vejen mod nulemissionsmobilitet fra 2025 
og fremefter. For at kunne leve op til 
denne ambition er det afgørende, at 
Kommissionen hurtigst muligt og inden 
juni 2021 fremlægger et nyt 
lovgivningsforslag for at indføre strengere 
emissionsgrænser for luftforurening fra 
køretøjer med forbrændingsmotorer, 
hvilket skal omfatte alle forurenende 
stoffer og alle brændstoffer samt 
fremdriftssystemer under alle 
kørselsforhold. Som led i den fremtidige 
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revision af CO2-standarderne for biler og 
varevogne bør Kommissionen endvidere 
fremlægge forslag om en klar udfasning 
af salget af nye personbiler og lette 
erhvervskøretøjer med 
forbrændingsmotorer inden 2035, 
samtidig med at det sikres, at reglerne 
ikke forhindrer de førende lande i at 
træffe strengere foranstaltninger på 
nationalt niveau med henblik på at 
dekarbonisere vejtransport.

Or. en

Ændringsforslag 42
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Idet Retten har truffet afgørelse 
om, at Kommissionen ikke havde beføjelse 
til at ændre grænserne for RDE-
prøvninger ved at anvende 
overensstemmelsesfaktorer, og at de 
relevante bestemmelser for fastsættelse af 
emissionsgrænserne for nitrogenoxider 
skal ophæves, har denne retsakt til formål 
at håndtere virkningerne af denne 
ophævelse ved at ændre forordning (EF) 
nr. 715/2007 med overgangsbestemmelser. 
Det er med henblik herpå afgørende, at 
Kommissionen senest den 1. juni 2021 
fastsætter ambitiøse og solide krav til det 
PEMS-måleudstyr, der må anvendes i 
forbindelse med RDE-prøvninger. De 
pågældende krav bør sikre anvendelsen af 
det bedste PEMS-udstyr, der er til 
rådighed, for at sikre præcise måling af 
luftforurenende stoffer, herunder NOx og 
partikelantal. I forbindelse med PEMS-
kravenes offentliggørelse bør den endelige 
overensstemmelsesfaktor ugyldiggøres og 
ikke længere finde anvendelse for de 
RDE-prøvninger, der foretages efter den 
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1. januar 2022 som det seneste.

Or. en

Ændringsforslag 43
Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at kunne sikre hurtig 
fremgang mod forbedret luftkvalitet for 
Unionens borgere er det afgørende, at 
Kommissionen hurtigst muligt, og inden 
juni 2021, vedtager et lovgivningsforslag 
vedrørende strengere emissionsgrænser 
for køretøjer med forbrændingsmotorer, 
hvilket Kommissionen gjorde opmærksom 
på i sin meddelelse af 11. december 2019 
om den europæiske grønne pagt. I det 
pågældende lovgivningsforslag (for 
perioden efter Euro 6) bør normerne for 
luftforurenende stoffer finde anvendelse 
på alle køretøjer, uanset hvilken 
motortype eller hvilket brændstof de 
anvender, samt sikre livsvarig 
overholdelse. Normerne bør endvidere 
håndtere alle relevante luftforurenende 
stoffer, herunder ammoniak.

Or. en

Ændringsforslag 44
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen bør løbende 
undersøge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
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tekniske udvikling med henblik på at 
revidere fejlmargenerne. I forbindelse 
hermed bør Kommissionen tage alle de af 
Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) 
vedtagne normer for en 
standardprocedure i betragtning med 
henblik på at vurdere den usikkerhed, der 
er forbundet med målinger af emissioner 
ved faktisk kørsel for så vidt angår 
emissioner af gas og partikler.

Or. en

Ændringsforslag 45
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at sikre, at de 
typegodkendende myndigheder kun 
anvender det PEMS-udstyr, der har den 
bedste teknologi, der er til rådighed, til at 
udføre RDE-prøvningen inden for 
rammen af typegodkendelsesprocessen, er 
det vigtigt, at Kommissionen træffer alle 
de nødvendige foranstaltninger til at 
fremskynde Den Europæiske 
Standardiseringsorganisations 
igangværende udvikling af normer 
vedrørende PEMS' målingsresultater for 
NOx og partikler.

Or. en

Ændringsforslag 46
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Med henblik på en mere præcis 
vurdering af fejlmargenen er der behov 
for en standardprocedure for vurdering af 
usikkerhed ved RDE-målinger for så vidt 
angår emissioner af gas og partikler. Det 
er derfor afgørende, at Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) 
hurtigst muligt vedtager normer for 
PEMS-anordningerne. Kommissionen bør 
tage behørigt hensyn til disse normer.

Or. en

Ændringsforslag 47
Norbert Lins, Christine Schneider, Sven Schulze, Ulrike Müller, Peter Liese, Jens 
Gieseke, Andreas Glück

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen vil give CEN 
mandat til at udarbejde en 
præstationsnorm for PEMS, som kan 
udpege de individuelle PEMS-systemers 
fejlmargen. Forud for ibrugtagning af en 
PEMS-præstationsnorm er 
Kommissionen forpligtet til årligt at 
vurdere fejlmargenen og alene opdatere 
den, når måleteknologien er blevet 
forbedret.

Or. en

Begrundelse

Fejlmargenen bør forblive på 0,43, så længe der ikke er sket tekniske forbedringer i 
måleanordningerne, eller disse afspejles i en PEMS-præstationsnorm fra CEN.

Ændringsforslag 48
Jan Huitema
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Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen bør fastsætte 
ambitiøse og solide krav til det PEMS-
måleudstyr, der må anvendes i forbindelse 
med RDE-prøvninger. Kravene bør sikre, 
at der anvendes det bedste PEMS-udstyr, 
der er til rådighed, for at sikre præcise 
målinger af luftforurenende stoffer, 
herunder NOx og partikelantal.

Or. en

Ændringsforslag 49
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er nødvendigt, at 
Kommissionen tager alle de af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN) vedtagne normer for en 
standardprocedure i betragtning med 
henblik på at vurdere den usikkerhed, der 
er forbundet med målinger af emissioner 
ved faktisk kørsel for så vidt angår 
emissioner af gas og partikler.

Or. en

Begrundelse

Som følge af afstemningen om forslag til normen er arbejdet i CEN fuldført og bør derfor 
resultere i en norm inden udgangen af 2020. Formålet med normen er at fastlægge en 
usikkerhedsfaktor for RDE-målinger, som kan erstatte de specifikke margener eller supplere 
dem.
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Ændringsforslag 50
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Med henblik på at anspore 
producenterne til at anlægge en proaktiv 
og miljøbevidst indstilling bør de nye 
teknologiske innovationer, som sigter på 
at absorbere NOx, prøves, kvantificeres og 
tages i betragtning i den efterfølgende 
revision af Euro-normerne.

Or. en

Ændringsforslag 51
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) For at sikre hurtig fremgang mod 
forbedret luftkvalitet for Unionens 
borgere er det afgørende, at 
Kommissionen hurtigst muligt, og inden 
juni 2021, vedtager et lovgivningsforslag 
vedrørende strengere emissionsgrænser 
for køretøjer med forbrændingsmotorer, 
hvilket Kommissionen gjorde opmærksom 
på i sin meddelelse af 11. december 2019 
om den europæiske grønne pagt. I det 
pågældende lovgivningsforslag (for 
perioden efter Euro 6) bør normerne for 
luftforurening finde anvendelse på alle 
køretøjer, uanset hvilken motortype eller 
hvilket brændstof de anvender, samt bør 
sikre livsvarig overholdelse. Normerne 
bør endvidere omfatte alle relevante 
luftforurenende stoffer, herunder 
ammoniak.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Det er afgørende, at 
Kommissionen senest den 1. juni 2021 
fastsætter ambitiøse og solide krav til det 
PEMS-målingsudstyr, der må anvendes i 
forbindelse med RDE-prøvning. Kravene 
bør sikre, at der anvendes det bedste 
PEMS-udstyr, der er til rådighed, for at 
sikre præcise målinger af luftforurenende 
stoffer, herunder NOx og partikelantal. I 
forbindelse med PEMS-kravenes 
offentliggørelse bør den endelige 
overensstemmelsesfaktor ugyldiggøres og 
ikke længere finde anvendelse for de 
RDE-prøvninger, der foretages efter den 
1. januar 2022 som det seneste.

Or. en

Ændringsforslag 53
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) For at kunne reducere 
luftforurening skal normerne for 
emissionsgrænserne for NOx-emissioner 
(og andre partikler) nedjusteres i 
lovgivningsforslaget for perioden efter 
Euro 6. Det er derfor af afgørende 
betydning, at Kommissionen hurtigst 
muligt, og senest i juni 2021, fremlægger 
lovgivningsforslaget for perioden efter 
Euro 6 i overensstemmelse med de tilsagn, 
der er givet i henhold til den europæiske 
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grønne pagt, som sikrer en plan for vejen 
mod nulemissionsmobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 54
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) For at kunne reducere 
luftforurening skal normerne for 
emissionsgrænserne for NOx-emissioner 
(og andre partikler) nedjusteres i 
lovgivningsforslaget for perioden efter 
Euro 6. Det er derfor af afgørende 
betydning, at Kommissionen hurtigst 
muligt, og senest i juni 2021, fremlægger 
lovgivningsforslaget for perioden efter 
Euro 6 i overensstemmelser med de 
tilsagn, der er givet i henhold til den 
europæiske grønne pagt.

Or. en

Ændringsforslag 55
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens luftkvalitetsmålsætninger og 
reducere emissioner fra køretøjer bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de 
detaljerede regler om de specifikke 

(11) For at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens luftkvalitetsmålsætninger og 
reducere emissioner fra køretøjer bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de 
detaljerede regler om de specifikke 
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procedurer, prøvninger og krav vedrørende 
typegodkendelse. Denne delegering bør 
omfatte supplering af forordning (EF) nr. 
715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede 
regler samt af de prøvningscyklusser, der 
anvendes til emissionsmåling, kravene til 
gennemførelsen af forbuddet mod 
anvendelse af manipulationsanordninger, 
som mindsker emissionsbegrænsende 
systemers effektivitet, de foranstaltninger, 
der er nødvendige for gennemførelse af 
en fabrikants forpligtelse til at give 
ubegrænset og standardiseret adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, samt vedtagelse af en revideret 
metode til måling af partikler. 
Delegeringen bør endvidere omfatte 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
med henblik på at nedjustere de endelige 
overensstemmelsesfaktorer, så de afspejler 
de tekniske fremskridt vedrørende PEMS, 
og justere de grænseværdier, der er 
baseret på partikelmasse, og indføre 
grænseværdier baseret på partikelantal. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

procedurer, prøvninger og krav vedrørende 
typegodkendelse. Denne delegering bør 
omfatte supplering af forordning (EF) nr. 
715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede 
regler samt af de prøvningscyklusser, der 
anvendes til emissionsmåling, samt 
kravene til gennemførelsen af forbuddet 
mod anvendelse af 
manipulationsanordninger, som mindsker 
emissionsbegrænsende systemers 
effektivitet. Delegeringen bør endvidere 
omfatte ændring af forordning (EF) nr. 
715/2007 med henblik på at nedjustere 
fejlmargenerne, så de afspejler de tekniske 
fremskridt vedrørende PEMS, Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forsvares at ændre noget i forordning (EF) nr. 715/2007 om reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, fordi bestemmelserne om reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer nu er blevet flyttet til den nye rammeforordning om 
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typegodkendelse, forordning (EU) 2018/858. Kommissionen er allerede i gang med at arbejde 
på eventuelle foranstaltninger til perioden efter Euro 6. Delegering af opgaven med at 
revidere procedurerne for måling af partikler/justering af de grænseværdier, der er baseret 
på partikelmassen/indførsel af de grænseværdier, der er baseret på partikelantal, før der 
foreligger et forslag for perioden efter Euro 6, forekommer unødvendigt.

Ændringsforslag 56
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens luftkvalitetsmålsætninger og 
reducere emissioner fra køretøjer bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de 
detaljerede regler om de specifikke 
procedurer, prøvninger og krav vedrørende 
typegodkendelse. Denne delegering bør 
omfatte supplering af forordning (EF) nr. 
715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede 
regler samt af de prøvningscyklusser, der 
anvendes til emissionsmåling, samt 
kravene til gennemførelsen af forbuddet 
mod anvendelse af 
manipulationsanordninger, som mindsker 
emissionsbegrænsende systemers 
effektivitet, de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelse af en 
fabrikants forpligtelse til at give 
ubegrænset og standardiseret adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, samt vedtagelse af en revideret 
metode til måling af partikler. 
Delegeringen bør endvidere omfatte 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
med henblik på at nedjustere de endelige 
overensstemmelsesfaktorer, så de afspejler 
de tekniske fremskridt vedrørende PEMS, 
og justere de grænseværdier, der er baseret 

(11) For at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens luftkvalitetsmålsætninger og 
reducere emissioner fra køretøjer bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de 
detaljerede regler om de specifikke 
procedurer, prøvninger og krav vedrørende 
typegodkendelse. Denne delegering bør 
omfatte supplering af forordning (EF) nr. 
715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede 
regler samt af de prøvningscyklusser, der 
anvendes til emissionsmåling, samt 
kravene til gennemførelsen af forbuddet 
mod anvendelse af 
manipulationsanordninger, som mindsker 
emissionsbegrænsende systemers 
effektivitet, de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelse af en 
fabrikants forpligtelse til at give 
ubegrænset og standardiseret adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, samt vedtagelse af en revideret 
metode til måling af partikler. 
Delegeringen bør endvidere omfatte 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
med henblik på at nedjustere de endelige 
overensstemmelsesfaktorer, herunder 
fejlmargenerne, så de afspejler de tekniske 
fremskridt vedrørende PEMS og det 
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på partikelmasse, og indføre grænseværdier 
baseret på partikelantal. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

igangværende arbejde med at 
standardisere dem samt med justeringen 
af de grænseværdier, der er baseret på 
partikelmasse, og indføre grænseværdier 
baseret på partikelantal. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 57
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens luftkvalitetsmålsætninger og 
reducere emissioner fra køretøjer bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de 
detaljerede regler om de specifikke 
procedurer, prøvninger og krav vedrørende 
typegodkendelse. Denne delegering bør 
omfatte supplering af forordning (EF) nr. 
715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede 
regler samt af de prøvningscyklusser, der 
anvendes til emissionsmåling, samt 

(11) For at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens luftkvalitetsmålsætninger og 
reducere emissioner fra køretøjer bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de 
detaljerede regler om de specifikke 
procedurer, prøvninger og krav vedrørende 
typegodkendelse. Denne delegering bør 
omfatte supplering af forordning (EF) nr. 
715/2007 ved hjælp af sådanne reviderede 
regler samt af de prøvningscyklusser, der 
anvendes til emissionsmåling, samt 
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kravene til gennemførelsen af forbuddet 
mod anvendelse af 
manipulationsanordninger, som mindsker 
emissionsbegrænsende systemers 
effektivitet, de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelse af en 
fabrikants forpligtelse til at give 
ubegrænset og standardiseret adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, samt vedtagelse af en revideret 
metode til måling af partikler. 
Delegeringen bør endvidere omfatte 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
med henblik på at nedjustere de endelige 
overensstemmelsesfaktorer, så de 
afspejler de tekniske fremskridt 
vedrørende PEMS, og justere de 
grænseværdier, der er baseret på 
partikelmasse, og indføre grænseværdier 
baseret på partikelantal. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

kravene til gennemførelsen af forbuddet 
mod anvendelse af 
manipulationsanordninger, som mindsker 
emissionsbegrænsende systemers 
effektivitet, de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelse af en 
fabrikants forpligtelse til at give 
ubegrænset og standardiseret adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, samt vedtagelse af en revideret 
metode til måling af partikler. 
Delegeringen bør endvidere omfatte 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
med henblik på at justere de 
grænseværdier, der er baseret på 
partikelmasse, og indføre grænseværdier 
baseret på partikelantal. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 58
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. 
Med henblik på at fastslå, om Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er 
overholdt, skal emissionsværdier, der er 
fastsat ved en gyldig emissionsprøvning 
ved faktisk kørsel (RDE), divideres med 
den gældende overensstemmelsesfaktor, 
jf. skema 2a i bilag I. Resultatet skal 
forblive under Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i samme 
bilag.

Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser.

Or. en

Ændringsforslag 59
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. 
Med henblik på at fastslå, om Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er 
overholdt, skal emissionsværdier, der er 
fastsat ved en gyldig emissionsprøvning 
ved faktisk kørsel (RDE), divideres med 
den gældende overensstemmelsesfaktor, jf. 
skema 2a i bilag I. Resultatet skal forblive 
under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 
2 i samme bilag.

Disse forpligtelser omfatter overholdelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. 
Med henblik på at fastslå, om Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er 
overholdt, skal emissionsværdier, der er 
fastsat ved en gyldig emissionsprøvning 
ved faktisk kørsel (RDE), divideres med 
den gældende overensstemmelsesfaktor 
eller, hvor dette er specificeret, summen 
af den gældende overensstemmelsesfaktor 
og fejlmargen, jf. skema 2a i bilag I. 
Resultatet skal overholde Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i samme 
bilag.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre "margen"-princippet, som også er at finde 
i den gældende lovgivning, dvs. forordning (EU) 2016/646 (vedrørende NOx) og forordning 
(EU) 2018/1832 (vedrørende partikelantal). Den gældende lovgivning deler tydeligt den 
overordnede overensstemmelsesfaktor op i to dele: Målet for køretøjsfabrikanterne (dvs. en 
"overensstemmelsesfaktor", som anvendes på den egentlige emissionsgrænse ved 
udstødningssystemets afgangsrør) og variationen i det bærbare emissionsmålingssystem (dvs. 
fejlmargenen).

Ændringsforslag 60
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. 
Med henblik på at fastslå, om Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er 
overholdt, skal emissionsværdier, der er 
fastsat ved en gyldig emissionsprøvning 
ved faktisk kørsel (RDE), divideres med 
den gældende overensstemmelsesfaktor, jf. 
skema 2a i bilag I. Resultatet skal forblive 
under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 
2 i samme bilag.

Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. 
Med henblik på at fastslå, om Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er 
overholdt, skal emissionsværdier, der er 
fastsat ved en gyldig emissionsprøvning 
ved faktisk kørsel (RDE), divideres med 
den gældende overensstemmelsesfaktor, jf. 
skema 2a i bilag I. Resultatet skal forblive 
under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 
2 i samme bilag. Fejlmargenen skal 
reduceres til nul senest den 31. december 
2022.

Or. en

Ændringsforslag 61
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. 
Med henblik på at fastslå, om Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er 
overholdt, skal emissionsværdier, der er 
fastsat ved en gyldig emissionsprøvning 
ved faktisk kørsel (RDE), divideres med 
den gældende overensstemmelsesfaktor, jf. 
skema 2a i bilag I. Resultatet skal forblive 
under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 
2 i samme bilag.

Disse forpligtelser omfatter opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser. 
Med henblik på at fastslå, om Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, er 
overholdt, skal emissionsværdier, der er 
fastsat ved en gyldig emissionsprøvning 
ved faktisk kørsel (RDE), divideres med 
den midlertidige overensstemmelsesfaktor, 
jf. skema 2a i bilag I, frem til dennes 
fuldstændige udfasning senest den 31. 
december 2021. Resultatet skal forblive 
under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 
2 i samme bilag.

Or. en

Ændringsforslag 62
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med virkning fra den 2. juli 2007 
må de nationale myndigheder, hvis en 
fabrikant anmoder herom, ikke med 
begrundelse i køretøjers emissioner eller 
brændstofforbrug nægte at meddele EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse til en ny køretøjstype, 
eller forbyde registrering, salg eller 
ibrugtagning af et nyt køretøj, såfremt det 
er i overensstemmelse med denne 
forordning, navnlig med Euro 5-
emissionsgrænserne i skema 1 i bilag I 
eller med Euro 6-emissionsgrænserne i 
skema 2 i bilag I, jf. dog artikel 4, stk. 1, 
andet afsnit."

1. Med virkning fra den 2. juli 2007 
må de nationale myndigheder, hvis en 
fabrikant anmoder herom, ikke med 
begrundelse i køretøjers emissioner eller 
brændstofforbrug nægte at meddele EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse til en ny køretøjstype, 
eller forbyde registrering, salg eller 
ibrugtagning af et nyt køretøj, såfremt det 
er i overensstemmelse med denne 
forordning, navnlig med Euro 5-
emissionsgrænserne i skema 1 i bilag I 
eller med Euro 6-emissionsgrænserne i 
skema 2 i bilag I."

Or. en
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Ændringsforslag 63
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle 
gyldige RDE-prøvninger bestemmes 
under hensyntagen til den 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 64
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle gyldige 
RDE-prøvninger bestemmes under 
hensyntagen til den forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle gyldige 
RDE-prøvninger bestemmes under 
hensyntagen til den midlertidige 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I, frem til dennes 
fuldstændige udfasning senest den 31. 
december 2021, i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle 
gyldige RDE-prøvninger bestemmes 
under hensyntagen til den 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal bestemmes ved at 
anvende en gyldig RDE-prøvning. RDE-
prøvningen skal frem til senest den 1. 
januar 2022 tage hensyn til den 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 66
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med virkning fra den 1. september 2015 
og, hvis der er tale om køretøjer i klasse 1, 
gruppe II og III, og klasse 2, fra den 1. 
september 2016, skal de nationale 
myndigheder for så vidt angår nye 
køretøjer, som ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, navnlig med Euro 
6-emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, 
["som bestemt i overensstemmelse med 
stk. 4, andet afsnit,"] anse typeattester for 
at være ugyldige i forbindelse med artikel 
7, stk. 18, i direktiv 2007/46/EF og skal 
med begrundelse i emissioner eller 

Med virkning fra den 1. september 2015 
og, hvis der er tale om køretøjer i klasse 1, 
gruppe II og III, og klasse 2, fra den 1. 
september 2016, skal de nationale 
myndigheder for så vidt angår nye 
køretøjer, som ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, navnlig med Euro 
6-emissionsgrænserne i skema 2 i bilag I, 
anse typeattester for at være ugyldige i 
forbindelse med artikel 7, stk. 18, i direktiv 
2007/46/EF og skal med begrundelse i 
emissioner eller brændstofforbrug forbyde 
registrering, salg og ibrugtagning af 
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brændstofforbrug forbyde registrering, salg 
og ibrugtagning af sådanne køretøjer.

sådanne køretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 67
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle 
gyldige RDE-prøvninger bestemmes 
under hensyntagen til den 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 68
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle gyldige 
RDE-prøvninger bestemmes under 
hensyntagen til den forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle gyldige 
RDE-prøvninger bestemmes under 
hensyntagen til den midlertidige 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I, frem til dennes 
fuldstændige udfasning senest den 31. 
december 2021, i overensstemmelse med 
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artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 69
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle 
gyldige RDE-prøvninger bestemmes 
under hensyntagen til den 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal bestemmes ved at 
anvende en gyldig RDE-prøvning. RDE-
prøvningen skal frem til senest den 1. 
januar 2022 tage hensyn til den 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 70
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med 
henblik på at vedtage følgende 
foranstaltninger baseret på resultaterne af 
FN/ECE's program om partikelmåling, 
som gennemføres i regi af 
Verdensforummet for harmonisering af 
køretøjsforskrifter, uden at sænke 

udgår
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miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:
a) ændring af denne forordning med 
henblik på revision af grænseværdierne 
for partikelmasse og partikelantal i bilag I
b) supplering af denne forordning 
gennem vedtagelse af en revideret metode 
til måling af partikelantal.

Or. en

Ændringsforslag 71
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) supplering af denne forordning med 
henblik på at tilpasse procedurer, 
prøvninger og krav samt de 
prøvningscyklusser, der anvendes til 
emissionsmåling, for på tilstrækkelig vis at 
afspejle emissioner ved faktisk kørsel

a) supplering af denne forordning med 
henblik på at tilpasse procedurer, 
prøvninger og krav samt de 
prøvningscyklusser, der anvendes til 
emissionsmåling, for på tilstrækkelig vis at 
afspejle emissioner ved faktisk kørsel ved 
enhver normal brug , navnlig med henblik 
på at udvide grænsebetingelserne for 
temperaturen og højde over havets 
overflade til det maksimale, som det 
bedste PEMS-udstyr på markedet har 
kapacitet til, fjerne loftet for den 
maksimalt tilladte akkumulerede 
højdeforøgelse under kørslen, fjerne den 
ekstra overensstemmelsesfaktor på 1,6 for 
emissioner af forurenende stoffer målt 
under de udvidede betingelser for den 
omgivende luft samt håndtere de farlige 
stigninger i partikler, som stammer fra 
rensningen af filtre

Or. en
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Ændringsforslag 72
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) supplering af denne forordning med 
henblik på at tilpasse procedurer, 
prøvninger og krav samt de 
prøvningscyklusser, der anvendes til 
emissionsmåling, for på tilstrækkelig vis at 
afspejle emissioner ved faktisk kørsel

a) supplering af denne forordning med 
henblik på at tilpasse procedurer, 
prøvninger og krav samt de 
prøvningscyklusser, der anvendes til 
emissionsmåling, for på tilstrækkelig vis at 
afspejle emissioner ved faktisk kørsel i 
overensstemmelse med ISO-standarderne

Or. en

Ændringsforslag 73
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ændring af denne forordning med 
henblik på inden den 1. juni 2021 at 
fastsætte ambitiøse krav til PEMS-
måleudstyr, som er baseret på de bedste 
teknikker, der er til rådighed, for at sikre 
præcise målinger af luftforurenende 
stoffer samt bringe brugen af de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i RDE-
prøvninger til ophør fra senest den 1. juni 
2021.

Or. en

Ændringsforslag 74
Jan Huitema
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ændring af denne forordning med 
henblik på at fastsætte ambitiøse krav til 
PEMS-måleudstyr, som er baseret på de 
bedste teknikker, der er til rådighed, for at 
sikre præcise målinger af luftforurenende 
stoffer. Resultaterne af disse målinger 
skal indsendes samlet og være offentligt 
tilgængelige online i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 76
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 77
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer og 
fejlmargener, der er anført i skema 2a i 
bilag I, til den tekniske udvikling, med det 
formål at reducere fejlmargenen til nul så 
hurtigt som muligt og inden den 31. 
december 2022."

Or. en

Ændringsforslag 78
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med b) ændring af denne forordning med 
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henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

henblik på at revidere de 
forureningsspecifikke fejlmargener, der er 
anført i skema 2a i bilag I, i lyset af den 
tekniske udvikling ved at tage hensyn til 
den tekniske usikkerhed, der er forbundet 
med anvendelsen af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).”

Or. en

Begrundelse

Problemerne vedrørende partikelemissioner håndteres af gruppen for programmet for 
partikelmåling (Particulate Measurement Programme) i Geneva som forberedelse til et af 
Kommissionen fremsat forslag om perioden efter Euro 6. Den i stk. 2 omtalte anmodning om 
delegering af beføjelser er derfor ikke relevant. I tillæg hertil er værdierne for partikler og 
partikelantal samt måleproceduren for partikelantal væsentlige bestemmelser i lovgivningen, 
som bør vedtages i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure og ikke via delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 79
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke midlertidige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling frem til disses fuldstændige 
udfasning senest den 31. december 2021."

Or. en

Ændringsforslag 80
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
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Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

b) ændring af denne forordning (ved at 
revidere fejlmargenerne) med henblik på 
at tilpasse de forureningsspecifikke 
endelige overensstemmelsesfaktorer, der er 
anført i skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

Or. en

Ændringsforslag 81
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

b) ændring af denne forordning med 
henblik på årligt at vurdere og nedjustere 
de forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I."

Or. en

Ændringsforslag 82
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 

b) ændring af denne forordning med 
henblik på årligt at vurdere og nedjustere 
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forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

de forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I."

Or. en

Ændringsforslag 83
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at tilpasse den 
forureningsspecifikke fejlmargen, der er 
anført i skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre "margen"-princippet, som også er at finde 
i den gældende lovgivning, dvs. forordning (EU) 2016/646 (vedrørende NOx) og forordning 
(EU) 2018/1832 (vedrørende partikelantal). Den gældende lovgivning deler tydeligt den 
overordnede overensstemmelsesfaktor op i to dele: Målet for køretøjsfabrikanterne (dvs. en 
"overensstemmelsesfaktor" som anvendes på den egentlige emissionsgrænse ved 
udstødningssystemets afgangsrør) og variationen i det bærbare emissionsmålingssystem (dvs. 
fejlmargenen).

Ændringsforslag 84
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 14 tilføjes følgende 
stykke:
"3a. I forbindelse med, at 
Kommissionen udøver de i stk. 3 
omhandlede beføjelser, tager 
Kommissionen alle de af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) 
vedtagne normer i betragtning, som 
tilvejebringer en teknisk fornuftig tilgang 
til vurderingen af den usikkerhed, der er 
forbundet med målinger af emissioner ved 
faktisk kørsel for så vidt angår emissioner 
af gas og partikler, samt til verificeringen 
af en specifik fejlmargen for anvendelse 
af PEMS. "

Or. en

Ændringsforslag 85
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10 a) I artikel 14 indsættes som stk. 5a:
"5a. Med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes overholdelse af 
Unionens luftkvalitetsnormer fremlægger 
Kommissionen inden juni 2021 et forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet, som 
skal have til formål at stramme op på de i 
bilag I fastsatte emissionsgrænser, og som 
skal omfatte alle de resterende 
forurenende stoffer, alle brændstoftyper 
samt alle fremdriftssystemer under alle 
kørselsforhold. De nye emissionsgrænser 
og ledsageforanstaltninger samt deres 
ikrafttrædelsesdatoer skal være 
overensstemmende med en plan for en vej 
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mod nulemissionsmobilitet fra 2025 og 
fremefter samt Unionens 
nulforureningsmålsætning."

Or. en

Ændringsforslag 86
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 8 og 
artikel 14, stk. 2 og 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den ... [ikrafttrædelsesdatoen]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for perioder 
af samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 8 og 
artikel 14, stk. 2 og 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på to år fra 
den ... [ikrafttrædelsesdatoen]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest seks måneder inden udløbet af 
toårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Or. en

Ændringsforslag 87
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen tager alle de af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
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(CEN) vedtagne normer i betragtning, 
som tilvejebringer en teknisk fornuftig 
tilgang til vurderingen af den usikkerhed, 
der er forbundet med målinger for så vidt 
angår emissioner af gas og partikler med 
det formål at stille krav om anvendelse af 
en sådan norm i henhold til denne 
forordning, for at en passende myndighed 
kan verificere en specifik 
usikkerhedsmargen i forbindelse med 
anvendelsen af PEMS, samt for at kunne 
tage hensyn til, hvorvidt denne er 
tilstrækkelig til at kunne erstatte de i tabel 
2a i bilag I til nærværende forordning 
angivne specifikke fejlmargener, eller om 
den kan supplere disse specifikke 
margener.

Or. en

Begrundelse

Som følge af afstemningen om forslag til normen er arbejdet i CEN fuldført og bør derfor 
resultere i en norm inden udgangen af 2020. Formålet med normen er at fastlægge en 
usikkerhedsfaktor for RDE-målinger, som kan erstatte de specifikke margener eller supplere 
dem.

Ændringsforslag 88
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag – punkt -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2 – række 6

Gældende ordlyd

Masse af nitrogenoxider(NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 80
60 80
75 105
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82 125
82 125

Ændringsforslag

I tabel 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 foretages følgende ændringer:
Masse af nitrogenoxider(NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 60
60 60
75 75
82 82
82 82

Tegnforklaring PI = Positive Ignition (styret tænding), CI = Compression Ignition 
(kompressionstænding)"

Or. en

Ændringsforslag 89
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
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Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
final(2) 

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
final(2) 

1,32 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Or. en

Ændringsforslag 91
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
final(2) 

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
temp(2) 

1,32 1,5 - - -
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(2) CF pollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme 
overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne frem til dennes fuldstændige udfasning senest den 31. 
december 2021 under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med anvendelsen af 
bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Or. en

Begrundelse

Any measurement equipment has a margin of error, even under laboratory conditions, and 
manufacturers already take this into account when designing vehicles to meet regulatory 
limits. For that reason, no conformity factor can be applied in the context of the RDE test 
procedure without a clear end date.

A temporary conformity factor of maximum 1.32 might be considered to be applied until its 
complete phase-out by 31 December 2021. Based on the knowledge shared by JRC itself in 
December 2019 lowering the margin to 0.32 is reasonable.

Furthermore, standards are there to provide legal stability and to be followed, and should not 
be undermined by using conformity factors or other deviation mechanism whatever their 
name is.

Ændringsforslag 92
Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
final(2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant
-final(2)

1 + 
fejlmargen 
(margen = 
0,32*)

1 + 
fejlmarge
n 
(margen 
= 0,5*)

- - -
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* Skal nedjusteres på grundlag af Det Fælles Forskningscenters umiddelbart forestående vurdering.
(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS). Det udtrykkes derfor som 1 + en fejlmargen.

Or. en

Ændringsforslag 93
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
final(2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
final(2)

1 + 
fejlmarg
en 
(margen 
= 0,43)

1 + 
fejlmarg
en 
(margen 
= 0,5)

- - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) og udtrykkes som en fejlmargen.

Or. en

Ændringsforslag 94
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
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Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
final(2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
final(2)

1 + 
margen, 
idet 
margen 
= 
0,43(2a))

1 + 
margen, 
idet 
margen 
= 0,5(2a)

- - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne og udtrykkes som summen af målet for køretøjernes emissionspræstationer 
samt under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med anvendelsen af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS) (dvs. en fejlmargen).
(2a) Kommissionen tager alle de af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) vedtagne 
normer i betragtning, som tilvejebringer en teknisk fornuftig tilgang til vurderingen af den usikkerhed, 
der er forbundet med målinger for så vidt angår emissioner af gas og partikler med det formål at stille 
krav om anvendelse af en sådan norm i henhold til denne forordning, for at en passende myndighed kan 
verificere en specifik usikkerhedsmargen i forbindelse med anvendelsen af PEMS, samt for at kunne 
tage hensyn til, hvorvidt denne er tilstrækkelig til at kunne erstatte de i tabel 2a i bilag I til nærværende 
forordning angivne specifikke fejlmargener, eller om den kan supplere disse specifikke margener.

Or. en

Ændringsforslag 95
Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Liese, Andreas Glück, Ulrike Müller, Jens 
Gieseke, Sven Schulze

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2
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Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
final(2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
final(2) 

1 + 
fejlmarg
en 
(margin 
=[0,43](2

a))

1 + 
fejlmarg
en 
(margen 
= 0,5)

- - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS). Det udtrykkes derfor som 1 + en fejlmargen.
(2a) For så vidt angår måling af NOx og partikelantal tager Kommissionen alle CEN-normer, som 
fastlægger en PEMS-præstationsnorm, i betragtning med henblik på at verificere PEMS-systemernes 
individuelle fejlmargener og for at supplere eller erstatte de i tabel 2a i bilaget til nærværende 
forordning angivne margener.

Or. en

Begrundelse

Fejlmargenen bør fastholdes til 0,43, så længe der ikke er sket tekniske forbedringer i 
måleanordningerne, eller disse afspejles i en PEMS-præstationsnorm fra CEN.

Ændringsforslag 96
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-

1,43 1,5 - - -
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final(2)

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
final(2)

1 + 
fejlmarg
en 
(margen 
= 0,43*)

1 + 
fejlmarg
en 
(margen 
= 0,5*)

- - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS). Det udtrykkes derfor som 1 + en fejlmargen.

Or. en

Ændringsforslag 97
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 2

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
final(2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
final(2)

1 + 
fejlmarge
n 
(margen 
= [0,43]*)

1 + 
fejlmarg
en 
(margen 
= [0,5]*)

- - -

*Skal nedjusteres i henhold til det i rapporten fra Det Fælles Forskningscenter foreslåede niveau, så 
snart dette offentliggøres.
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(2) CF pollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse med 
Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet med 
anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS). Det udtrykkes derfor som 1 + en fejlmargen.

Or. en

Ændringsforslag 98
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 3

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
temp(3)

2,1 1,5 - - -

(3) CF pollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CF pollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5."

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 3

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
temp(3)

2,1 1,5 - - -

(3) CF pollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CF pollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
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angivet i artikel 10, stk. 4 og 5.".

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 3

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
temp(3)

2,1 1,5 - - -

(3) CF pollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CF pollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5."

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uacceptabelt, at de påståede usikkerheder for så vidt angår anvendelsen af PEMS-
anordninger bruges på bekostning af folkesundheden og gør det muligt for køretøjer at udlede 
mere end to gange så meget NOx set i forhold til de for Euronorm 6 fastsatte grænser for 
disse emissioner. Overensstemmelsesfaktoren på 2,1 er blevet erklæret ugyldig som følge af 
Rettens dom, og det er derfor nødvendigt at slette denne overensstemmelsesfaktor på 2,1, som 
blev indført ved forordning (EU) nr. 2016/646.

Ændringsforslag 101
Kateřina Konečná
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Forslag til forordning
Bilag – stk. 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – tabel 2a – række 3

Kommissionens forslag

CF 
pollutant-
temp(3)

2,1 1,5 - - -

(3) CF pollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CF pollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5.

Ændringsforslag

CF 
pollutant-
temp(3)

2,1 1 + mar
gen, 
hvor 
margen 
= 0,5 

- - -

(3) CF pollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CF pollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5.

Or. en


