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Ändringsförslag 9
Virginie Joron

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 rätta till 
denna situation, utan negativa 
konsekvenser för privatpersoner som 
redan äger diesel- eller bensinbilar med 
direktinsprutning.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Inremarknadsaktörernas insyn i 
informationen om reparation är ett viktigt 
unionsvärde, särskilt för de européer som 
önskar sälja eller köpa begagnade bilar i 
Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att återvinna konsumenternas 
förtroende är det avgörande att oberoende 
aktörer har tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon.

Or. en

Ändringsförslag 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Den senaste tidens överträdelser 
från tillverkare av den befintliga rättsliga 
ramen, inbegripet rättsliga skyldigheter 
enligt förordning (EG) nr 715/2007, har 
visat att det saknas kontroll- och 
efterlevnadsmekanismer. Konsumenterna 
har inte fått tillfredsställande 
kompensation, för inte ens i de fall då 
kompensation har beviljats har fordonen 
anpassats så att de överensstämmer med 
Euronormerna 5 och 6. Allt fler 
dieselförbud utfärdas i europeiska städer, 
vilket påverkar medborgarnas vardag, och 
lämpliga kompensationsåtgärder vore 
därför att utrusta de berörda fordonen 
med den senaste tekniken för avgasrening 
(”maskinvarubyte”) eller erbjuda 
omställningsbidrag om konsumenten vill 
byta ut ett inköpt fordon mot en renare 
modell.

Or. en

Ändringsförslag 13
Evžen Tošenovský
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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 
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 

(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 
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, samt antagande av en reviderad 
mätmetod för partiklar. Trots det korta 
avbrottet mellan ikraftträdandet av denna 
förordning och upphävandet av 
bestämmelserna avseende information om 
reparation och underhåll i förordning 
(EU) 2018/858 bör delegeringen av 
rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa 
att alla möjligheter står till lagstiftarens 
förfogande även omfatta nödvändiga 
åtgärder för genomförande av 
tillverkarens skyldighet att ge obegränsad 
och standardiserad tillgång till 
information om reparation och underhåll 
av fordon. 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 
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arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

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.

Or. en

Ändringsförslag 14
Kateřina Konečná

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 
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 

(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 
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, 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 



AM\1193838SV.docx 7/11 PE644.807v01-00

SV

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.

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.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ändra något i förordning (EG) nr 715/2007 avseende 
information om reparation och underhåll, eftersom alla bestämmelser om detta nu har flyttats 
till den nya ramförordningen om typgodkännande, förordning (EU) 2018/858.

Ändringsförslag 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, 
Maria Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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 
typgodkännande. Denna delegering bör 
även omfatta komplettering av förordning 
(EG) nr 715/2007 genom en översyn av 

(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 
typgodkännande. Denna delegering bör 
även omfatta komplettering av förordning 
(EG) nr 715/2007 genom en översyn av 



PE644.807v01-00 8/11 AM\1193838SV.docx

SV

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.

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, särskilt, men inte 
enbart, fordon som har sålts till 
konsumenter som har fått felaktig 
information om utsläppsnivån för sådana 
fordon, vilket lett till att konsumenterna 
lidit skada, 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.

Or. en

Ändringsförslag 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, 
Maria Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Eftersom målen för denna 
förordning, dvs. att fastställa regler för 
utsläpp från motorfordon för att bidra till 
att de grundläggande luftkvalitetsmålen 
uppnås, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna eftersom 
motorfordon med giltigt typgodkännande 
får marknadsföras över nationsgränserna, 
utan snarare, på grund av åtgärdens 
omfattning och verkningar, kan uppnås 
bättre på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(14) Eftersom målen för denna 
förordning, dvs. att fastställa regler för 
utsläpp från motorfordon för att bidra till 
att de grundläggande luftkvalitetsmålen 
uppnås, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna eftersom 
motorfordon med giltigt typgodkännande 
får marknadsföras över nationsgränserna 
och konsumenter måste få samma skydd i 
hela unionen, utan snarare, på grund av 
åtgärdens omfattning och verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 17
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Artikel 8 ska ersättas med 
följande:

utgår

”Artikel 8
Delegerade akter om tillgång till 
information om reparation och underhåll 
av fordon
Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
14a för att komplettera artiklarna 6 och 7. 
I detta ingår att fastställa och uppdatera 
tekniska föreskrifter om hur OBD-
information och information om 
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reparation och underhåll av fordon ska 
tillhandahållas, varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt små och 
medelstora företags speciella behov.”

Or. en

Motivering

Alla krav som rör information om reparation och underhåll har flyttats till ramförordningen 
om typgodkännande, förordning (EU) 2018/858. Det finns därför inget behov av att delegera 
befogenheter för information om reparation och underhåll när det gäller förordning (EG) 
nr 715/2007.

Ändringsförslag 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, 
Maria Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 14a 
för att komplettera artiklarna 6 och 7. I 
detta ingår att fastställa och uppdatera 
tekniska föreskrifter om hur OBD-
information och information om reparation 
och underhåll av fordon ska 
tillhandahållas, varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt små och 
medelstora företags speciella behov.

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 14a 
för att komplettera artiklarna 6 och 7. I 
detta ingår att fastställa och uppdatera 
tekniska föreskrifter om hur OBD-
information och information om reparation 
och underhåll av fordon ska 
tillhandahållas, varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de speciella 
behoven hos små och medelstora företag, 
mikroföretag och egenföretagare.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att förbättra tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 19
Maria Grapini, Monika Beňová
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tredje 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den femte 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en


