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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

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

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

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

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

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av fordon
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0208),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0009/2019),

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

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av yttrandena från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och utskottet för transport och turism,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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

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

1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Typgodkännandekraven avseende 
utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att rätta till 
denna situation.

(3) Typgodkännandekraven avseende 
utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att avhjälpa 
denna situation.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet användes 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet infördes det 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer, med 
tillhörande felmarginaler, i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS). Det bör göras en klar åtskillnad 
mellan överensstämmelsefaktorn för 
utsläppsgränserna och den 
produktrelaterade felmarginalen.
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_________________ _________________
21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
26.4.2016, s. 1).

21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av att överensstämmelsefaktorn består dels av de normer för 
utsläppsgränser som heter Euro 5 och Euro 6, dels av ytterligare mätosäkerhet som 
uppkommit till följd av PEMS-utrustningen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna. Därför är det, 
även med tanke på att det på det nuvarande 
tekniska utvecklingsstadiet fortfarande 
finns skillnader mellan utsläpp som 
uppmäts vid verklig körning och utsläpp 
som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt 
att införa överensstämmelsefaktorerna i 
förordning (EG) nr 715/2007.

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna. Därför är det, 
även med tanke på att det på det nuvarande 
tekniska utvecklingsstadiet fortfarande 
finns skillnader mellan utsläpp som 
uppmäts vid verklig körning och utsläpp 
som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt 
att i förordning (EG) nr 715/2007 införa 
överensstämmelsefaktorer bestående dels 
av kravet på att ett fordons utsläpp ska 
hålla sig inom de gränsvärden som 
fastställs i förordning (EG) nr 715/2007 
och inte får överskridas, dels av en 
felmarginal till följd av att PEMS är 
behäftat med statistisk och teknisk 
osäkerhet.

Or. en
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Motivering

Ett klarläggande av att överensstämmelsefaktorn består dels av gällande normer för 
utsläppsgränser, alltså Euro 5 och Euro 6, dels av ytterligare mätosäkerhet som uppkommit 
till följd av PEMS-utrustningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att tillverkarna ska kunna 
uppfylla Euro 6-utsläppsgränserna i 
samband med RDE-provningsförfarandet 
bör efterlevnadskriterierna införas i två 
steg. I det första steget bör om tillverkaren 
så begär en tillfällig 
överensstämmelsefaktor gälla, men som ett 
andra steg bör endast den slutliga 
överensstämmelsefaktorn användas. 
Kommissionen bör löpande se över de 
slutliga överensstämmelsefaktorerna mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen.

(9) För att tillverkarna ska kunna 
uppfylla Euro 6-utsläppsgränserna i 
samband med RDE-provningsförfarandet 
har efterlevnadskriterierna införts i två 
steg. I det första steget kan, om tillverkaren 
så begär, en tillfällig 
överensstämmelsefaktor gälla, men som ett 
andra steg får endast den slutliga 
överensstämmelsefaktorn användas. 
Kommissionen bör varje år nedjustera den 
felmarginal som används för beräkning 
av de slutliga överensstämmelsefaktorerna, 
på grund av att kvaliteten på 
mätförfarandet förbättrats eller att man 
gjort tekniska framsteg med PEMS-
utrustningen, såvida inte kommissionen 
motiverar varför den inte kan göra detta.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av att överensstämmelsefaktorn består dels av de normer för 
utsläppsgränser som heter Euro 5 och Euro 6, dels av ytterligare mätosäkerhet som 
uppkommit till följd av PEMS-utrustningen. Felmarginalen ska årligen ses över och ändras 
på grund av att kvaliteten i PEMS-förfarandet förbättrats eller tekniken gått framåt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Eftersom Europeiska unionens 
tribunal fastslagit att 
överensstämmelsefaktorer bör antas 
genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet syftar detta 
lagstiftningsförslag till att återinföra 
överensstämmelsefaktorerna genom 
ändring av förordning (EG) nr 715/2007. 
Det måste understrykas att förslaget 
visserligen handlar om 
överensstämmelsefaktorn, inklusive den 
felmarginal som är förenad med PEMS-
utrustningen, men att frågan om normer 
för utsläppsgränser kommer att tas upp i 
det kommande förslaget för perioden efter 
Euro 6. Framsteg med antagandet av de 
framtida utsläppsgränsvärdena (för 
perioden efter Euro 6) förutsätter att 
kommissionen, om så är lämpligt, lägger 
fram ett lagstiftningsförslag om detta så 
fort som möjligt, och senast i juni 2021, 
såsom kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande Den europeiska gröna given 
av den 11 december 2019. Kommissionen 
måste ta vederbörlig hänsyn till eventuella 
standarder som utvecklas av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) för 
bedömning av hur effektivt PEMS mäter 
NOx och partikelantal.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att tidfästa kommissionens pågående arbete med normer 
för utsläppsgränser efter Euro 6, varvid kommissionen bör ta hänsyn till de kommande 
resultaten av Europeiska standardiseringskommitténs (CEN TC301) arbete med ett förslag till 
internationell standard för bedömning av PEMS-utrustning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Genom Lissabonfördraget gavs 
lagstiftaren möjlighet att till kommissionen 
delegera befogenheten att anta icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd 
som kompletterar eller ändrar vissa icke 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt. De 
åtgärder som kan omfattas av delegering av 
befogenhet i enlighet med artikel 290.1 i 
EUF-fördraget överensstämmer i princip 
med dem som omfattas av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, 
som inrättades genom artikel 5a i rådets 
beslut 1999/468/EG23. De bestämmelser i 
förordning (EG) nr 715/2007 som 
föreskriver tillämpning av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll bör 
därför anpassas till artikel 290 i EUF-
fördraget.

(10) Genom Lissabonfördraget gavs 
lagstiftaren möjlighet att till kommissionen 
delegera befogenheten att anta icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd 
som kompletterar eller ändrar vissa icke 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt. De 
åtgärder som kan omfattas av delegering av 
befogenheter i enlighet med artikel 290.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat EUF-
fördraget) motsvarar i princip de som 
omfattas av det föreskrivande förfarande 
med kontroll som införs genom artikel 5a i 
rådets beslut 1999/468/EG. De 
bestämmelser i förordning (EG) nr 
715/2007 som föreskriver tillämpning av 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
bör därför anpassas till artikel 290 i EUF-
fördraget.

_________________ _________________
23 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 
juni 1999 om de förfaranden som skall 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter (EGT L 184, 
17.7.1999, s. 23).

23 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 
juni 1999 om de förfaranden som skall 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter (EGT L 184, 
17.7.1999, s. 23).

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I syfte att bidra till att unionens 
luftkvalitetsmål uppnås och 
fordonsutsläppen minskas, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen med avseende 
på de detaljerade reglerna för specifika 
förfaranden, provningar och krav för 

(11) I syfte att bidra till att unionens 
luftkvalitetsmål uppnås och 
fordonsutsläppen minskas, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
detaljerade reglerna för specifika 
förfaranden, provningar och krav för 
typgodkännande. Denna delegering bör 
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typgodkännande. Denna delegering bör 
även omfatta komplettering av förordning 
(EG) nr 715/2007 genom en översyn av 
sådana regler samt av de provningscykler 
som används för att mäta utsläpp, kraven 
för genomförandet av förbudet mot att 
använda manipulationsanordningar som 
försämrar effekten hos system för kontroll 
av utsläpp, nödvändiga åtgärder för 
genomförande av tillverkarens skyldighet 
att ge obegränsad och standardiserad 
tillgång till information om reparation och 
underhåll av fordon, samt antagande av en 
reviderad mätmetod för partiklar. Vidare 
bör delegeringen omfatta behörighet att 
ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte 
att justera de slutliga 
överensstämmelsefaktorerna nedåt för att 
återspegla den tekniska utvecklingen av 
PEMS och justera gränsvärdena för 
partikelmassa och införa gränsvärden för 
partikelantal. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

även omfatta komplettering av förordning 
(EG) nr 715/2007 genom en översyn av 
sådana regler samt av de provningscykler 
som används för att mäta utsläpp, kraven 
för genomförandet av förbudet mot att 
använda manipulationsanordningar som 
försämrar effekten hos system för kontroll 
av utsläpp, nödvändiga åtgärder för 
genomförande av tillverkarens skyldighet 
att ge obegränsad och standardiserad 
tillgång till information om reparation och 
underhåll av fordon, samt antagande av en 
reviderad mätmetod för partiklar. Vidare 
bör delegeringen omfatta behörighet att 
ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte 
att årligen justera felmarginalen och den 
slutliga överensstämmelsefaktorn nedåt 
för att återspegla att mätförfarandet 
förbättrats eller den tekniska utvecklingen 
av PEMS och justera gränsvärdena för 
partikelmassa och införa gränsvärden för 
partikelantal. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________
1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Motivering

Felmarginalen ska årligen ses över och kan ändras som ett resultat av att PEMS-förfarandet 
förbättrats eller den tekniska utvecklingen.



PE644.883v01-00 12/15 PR\1194428SV.docx

SV

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 3 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska följande led läggas 
till:
”18a. felmarginal: en parameter som tar 
hänsyn till de ytterligare mätosäkerheter 
som härrör från PEMS-utrustningen; 
denna parameter ska årligen ses över och 
ändras som ett resultat av den förbättrade 
kvaliteten i mätningsförfarandet eller den 
tekniska utvecklingen.”

Or. en

Motivering

Avsikten är att definiera begreppet felmarginal, utgående från punkt 2.1.1 i bilaga II till 
kommissionens förordning (EU) 2016/646.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika slutliga 
överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i 
bilaga I till den tekniska utvecklingen.”

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa den föroreningsspecifika 
felmarginalen och de föroreningsspecifika 
slutliga överensstämmelsefaktorerna i 
tabell 2a i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen.”

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EG) nr 715/2007
Bilaga I – tabell 2a

Kommissionens förslag

Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning

Kväveox
ider 
(NOx)

Antal 
partiklar 
(PN)

Kolmono
xid 
(CO)(1)

Totala 
kolväten 
(THC)

Kolväten och 
kväveoxider 
sammanlagt 
(THC + NOx)

CFpolluta
nt-final (2) 

1,43 1,5 – – –

CFpolluta
nt-temp (3)

2,1 1,5 – – –

(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig körning.
(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av Euro 6-
utsläppsgränserna med beaktande av den tekniska osäkerheten i samband med användningen av 
ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS).
(3) CFpollutant-temp är den tillfälliga överensstämmelsefaktor som på tillverkarens begäran får användas 
som alternativ till CFpollutant-finalunder en period på 5 år och 4 månader räknat från de datum som anges i 
artikel 10.4 och 10.5.”

Ändringsförslag

Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning

Kväveox
ider 
(NOx)

Antal 
partiklar 
(PN)

Kolmono
xid 
(CO)(1)

Totala 
kolväten 
(THC)

Kolväten och 
kväveoxider 
sammanlagt 
(THC + NOx)

CFpollutan
t-final (2) 

1 + 
felmargi
nal 
(margin
al = 
[0,43]*)

1 + 
felmargi
nal 
(margin
al = 
[0,5]*)

– – –

CFpollutan
t-temp (3)

2,1 1,5 – – –

* Ska justeras nedåt på grundval av gemensamma forskningscentrumets omedelbart förestående 
bedömning. 
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(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig körning.
(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av Euro 6-
utsläppsgränserna med beaktande av den tekniska osäkerheten i samband med användningen av 
ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS). Den uttrycks därför såsom 1 + en felmarginal.
(3) CFpollutant-temp är den tillfälliga överensstämmelsefaktor som på tillverkarens begäran får användas 
som alternativ till CFpollutant-finalunder en period på 5 år och 4 månader räknat från de datum som anges i 
artikel 10.4 och 10.5.”

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av att överensstämmelsefaktorn består dels av de normer för 
utsläppsgränser som heter Euro 5 och Euro 6, dels av ytterligare mätosäkerhet som 
uppkommit till följd av PEMS-utrustningen.
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MOTIVERING

Den 13 december 2018 ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal delvis kommissionens 
förordning (EU) 2016/646. I domen anges1 att kommissionen inte fick införa 
överensstämmelsefaktorer för bedömning av om ett fordon vid en provning vid verklig 
körning håller sig inom utsläppsgränserna endast genom att använda sina 
genomförandebefogenheter för att ändra förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och 
Euro 6) . Eftersom tribunalen fastslagit att överensstämmelsefaktorer skulle antas genom det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet antog kommissionen den 14 juni 2019 ett 
lagstiftningsförslag om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 med återinförande av de 
överensstämmelsefaktorer som tidigare antagits i kommissionens förordning (EU) 2016/646.

Föredraganden anser det lämpligt att återinföra de överensstämmelsefaktorer som innefattar 
dels kravet på ett fordon ska hålla sig inom de normer för utsläppsgränserna som heter Euro 5 
och Euro 6 och inte får överskridas, och fastställs i förordning (EG) nr 715/2007, dels 
felmarginalen till följd av den statistiska och tekniska osäkerheten i ombordsystemet för 
utsläppsmätning (PEMS). Föredraganden lägger fram ändringsförslag för att klargöra att 
överensstämmelsefaktorn består av både utsläppsgränserna och den produktrelaterade 
felmarginalen. Dessutom ger föredraganden kommissionen befogenhet att årligen revidera 
överensstämmelsefaktorerna i riktning nedåt, till följd av den förbättrade kvaliteten i 
PEMS-förfarandet eller den tekniska utvecklingen. Därtill uppmanar föredraganden 
kommissionen att senast vid mitten av 2021 lägga fram sitt förslag för perioden efter Euro 6, 
och därvid ta hänsyn till de kommande resultaten av Europeiska standardiseringskommitténs 
(CEN TC301) arbete med ett förslag till internationell standard för bedömning av 
PEMS-utrustning. 

1 Direkt talan T-339/16 (Ville de Paris mot Europeiska kommissionen), T-352/16 (Ville de Bruxelles mot 
Europeiska kommissionen) och T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid mot Europeiska kommissionen).


