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Ændringsforslag 9
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

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, hovedsagelig på grund af 
en ulovlig praksis, der resulterede i 
forskelle mellem emissionsmålinger fra 
laboratorium og fra faktiske 
anvendelsesforhold, herunder farlige 
stigninger i partikelemissionen, der 
opstår, når biler renser deres filtre. Der er 
derfor behov for en indsats for at rette op 
på denne situation og sikre, at Euronorm 6 
overholdes under normale forhold, samt 
at gøre medlemsstaterne i stand til at 
overholde Unionens standarder for 
luftkvalitet uden yderligere forsinkelser, 
frem for alt i byområder.

Or. en

Ændringsforslag 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kravene til typegodkendelse af (3) Kravene til typegodkendelse af 
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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.

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; 
tager man dog forskellene i NOx-
emissionsparametre med hensyn til 
anvendelsesforhold i betragtning, bør der 
skelnes mellem lette erhvervskøretøjer og 
personbiler, og der bør træffes 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
kørselsforhold og køretøjets anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

De foranstaltninger, der skal træffes vedrørende hver af de to køretøjsklasser, bør tage 
hensyn til anvendelsen af dem hver især og indvirkningen på deres respektive NOx-
emissioner.

Ændringsforslag 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(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 
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med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer. Der er derfor behov for en 
indsats for at rette op på denne situation.

med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer. For at opnå en yderligere 
reduktion af NOx-emissionerne ved 
faktisk kørsel er det nødvendigt at udvikle 
nye teknologier gennem certificering og 
standardisering af PEMS-udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen foretog en detaljeret 
analyse af de procedurer, prøvninger og 
forskrifter vedrørende typegodkendelse, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
692/2008, på grundlag af egne 
undersøgelser og eksterne oplysninger og 
konstaterede, at de emissioner, der 
frembringes ved faktisk kørsel i trafikken 
med Euro 5- eller 6-køretøjer, væsentligt 
overstiger de emissioner, der er målt ved 
New European Driving Cycle (NEDC), 
navnlig med hensyn til NOx-emissioner fra 
dieselkøretøjer.

(4) Kommissionen foretog en detaljeret 
analyse af de procedurer, prøvninger og 
forskrifter vedrørende typegodkendelse, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
692/2008, på grundlag af egne 
undersøgelser og eksterne oplysninger og 
konstaterede, at de emissioner, der 
frembringes ved faktisk kørsel i trafikken 
med Euro 5- eller 6-køretøjer i næsten alle 
tilfælde væsentligt overstiger de 
emissioner, der er målt ved New European 
Driving Cycle (NEDC), navnlig med 
hensyn til NOx-emissioner fra 
dieselkøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 13
Andor Deli

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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). Der 
bør skelnes mellem 
overensstemmelsesfaktoren for 
emissionsgrænserne og den 
udstyrsrelaterede fejlmargin.

_________________ _________________
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 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 brugt 
separate fejlmarginer til 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) 21 Kommissionens forordning (EU) 
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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).

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 15
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 brugt 
separate fejlmarginer til 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 
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 princippet om en "margin" som i den 
nuværende lovgivning, dvs. forordning 2016/646 (for NOx) og forordning 2018/1832 (for 
PN). Den nuværende lovgivning adskiller klart den samlede overensstemmelsesfaktor i to 
dele: målet for køretøjsfabrikanten (dvs. en "overensstemmelsesfaktor", der gælder for den 
faktiske emissionsgrænse ved udstødningsrøret) og variabiliteten i det bærbare 
emissionsmålingssystem (dvs. fejlmarginen).
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Ændringsforslag 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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) 2016/6469 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der indført 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer og brugt 
separate fejlmarginer til 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 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 17
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Europa-Parlamentet opfordrede i 
sin henstilling af 4. april 2019 til Rådet og 
Kommissionen som følge af 
undersøgelsen af emissionsmålinger i 
bilindustrien21a Kommissionen og 
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medlemsstaterne til at anvende mere 
effektive foranstaltninger i kølvandet på 
skandalen om snyd med emissioner og 
opfordrede navnlig Kommissionen til at 
revidere overensstemmelsesfaktorerne 
med henblik på at bringe dem ned på 1 
senest i 2021.
_________________
21a EUT C 298 af 23.8.2018, s. 140.

Or. en

Ændringsforslag 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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 berørte 
et væsentligt element i forordning (EF) nr. 
715/2007. Fejlmarginen bør revideres 
årligt i nedadgående retning af 
Kommissionen og afspejle den forbedrede 
kvalitet af måleproceduren og den 
tekniske udvikling af PEMS-udstyret, 
medmindre Kommissionen begrunder, 
hvorfor den ikke er i stand til det.

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

Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento 
de Madrid mod Kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 og T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Ændringsforslag 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 
fejlmarginer, 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 
fejlmarginer, 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, EU:T:2018:927.

Or. en

Ændringsforslag 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 7
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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 og 
fejlmarginer, 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 
fejlmarginer, 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, EU:T:2018:927.

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, EU:T:2018:927.

Or. en

Ændringsforslag 21
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 

(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 
fejlmarginer, der lå til grund for 
vurderingen af, om RDE-
prøvningsresultaterne var i 
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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.

overensstemmelse med 
emissionsgrænseværdierne i forordning 
(EF) nr. 715/2007. Retten fandt, at kun 
lovgiveren selv kunne indføre disse 
overensstemmelsesfaktorer og 
fejlmarginer, 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, EU:T:2018:927.

Or. en

Begrundelse

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 fejlmarginer, 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 fejlmarginer, 
da de berørte et væsentligt element i forordning (EF) nr. 715/2007.

Ændringsforslag 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 og 
fejlmarginerne. 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 præcis de samme 
overensstemmelsesfaktorer og 
fejlmarginer i forordning (EF) nr. 
715/2007.
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Or. en

Ændringsforslag 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 og 
fejlmarginerne. 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 
fejlmarginer i forordning (EF) nr. 
715/2007.

Or. en

Ændringsforslag 24
Kateřina Konečná

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 og 
fejlmarginerne. 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 
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fejlmarginer i forordning (EF) nr. 
715/2007.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre princippet om en "margin" som i den 
nuværende lovgivning, dvs. forordning 2016/646 (for NOx) og forordning 2018/1832 (for 
PN). Den nuværende lovgivning adskiller klart den samlede overensstemmelsesfaktor i to 
dele: målet for køretøjsfabrikanten (dvs. en "overensstemmelsesfaktor", der anvendes som den 
faktiske emissionsgrænse ved udstødningsrøret) og variabiliteten i det bærbare 
emissionsmålingssystem (dvs. fejlmarginen).

Ændringsforslag 25
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa-Parlamentet var i sin 
beslutning af 28. marts 2019 om den 
seneste udvikling i "dieselgate"-
skandalen positiv over for Rettens 
afgørelse og opfordrede udtrykkeligt 
Kommissionen til ikke at indføre nogen 
ny overensstemmelsesfaktor for at sikre, 
at Euro 6-standarderne ikke udvandes 
yderligere, men opfyldes under normale 
anvendelsesbetingelser, som oprindeligt 
fastsat i forordning (EF) 715/2007.

Or. en

Ændringsforslag 26
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9
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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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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 de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling. I denne forbindelse 
opfordres Kommissionen til at tage 
hensyn til de standarder, der er vedtaget 
af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) med 
henblik på en standardprocedure til 
vurdering af RDE-måleusikkerhed i 
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forbindelse med gas- og 
partikelemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling, under hensyntagen til 
de faktiske kørselsforhold.

Or. fr

Begrundelse

RDE-prøvningsprocedurerne anvender en teoretisk emissionsgrænse, der afhængigt af 
køretøjets påtænkte brug kan være mere eller mindre i overensstemmelse med de faktiske 
kørselsforhold: dette gælder hovedsagelig erhvervskøretøjer, som i modsætning til 
personbiler er underlagt yderligere parametre for størrelse og nyttelast, hvilket har en 
betydelig indvirkning på brændstofforbruget og dermed CO2-emissioner. Fabrikanterne kan 
derfor ikke gøres ansvarlige for disse specifikke parametre i forbindelse med brugen af 
køretøjer, når det drejer sig om at fastsætte grænser for CO2-emissioner og holde dem på 
linje med RDE-prøvningskriterierne.

Ændringsforslag 29
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
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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 fejlmarginen i lyset 
af den tekniske udvikling af det bærbare 
emissionsmålingssystem (PEMS).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre princippet om en "margin" som i den 
nuværende lovgivning, dvs. forordning 2016/646 (for NOx) og forordning 2018/1832 (for 
PN). Den nuværende lovgivning adskiller klart den samlede overensstemmelsesfaktor i to 
dele: målet for køretøjsfabrikanten (dvs. en "overensstemmelsesfaktor", der anvendes som den 
faktiske emissionsgrænse ved udstødningsrøret) og variabiliteten i det bærbare 
emissionsmålingssystem (dvs. fejlmarginen).

Ændringsforslag 30
Andor Deli

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 

(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 
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bør løbende overvåge de endelige 
overensstemmelsesfaktorer i lyset af den 
tekniske udvikling.

bør revurdere de endelige 
overensstemmelsesfaktorer samt 
fejlmarginen hvert andet år i lyset af den 
tekniske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 fejlmarginen i lyset 
af den tekniske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 32
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den 11. december 2019 
offentliggjorde Kommissionen sin 
meddelelse om den europæiske grønne 
pagt, der fremhæver behovet for at 
fremskynde overgangen til bæredygtig og 
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intelligent mobilitet, herunder ved at 
håndtere og tackle alle emissionskilder og 
udstikke en klar kurs for opnåelse af 
nulemissionsmobilitet fra 2025 og frem. 
For at leve op til denne ambition er det 
nødvendigt, at Kommissionen snarest 
muligt og senest i juni 2021 fremlægger 
nye lovgivningsforslag med henblik på at 
indføre strengere standarder for 
emissioner af luftforurenende stoffer fra 
køretøjer med forbrændingsmotor, som 
omfatter alle forurenende stoffer, alle 
brændstoffer og drivmidler under alle 
kørselsforhold, samt en handlingsplan for 
omstilling af bilindustrien. Kommissionen 
bør også udfase salget af nye personbiler 
og lette erhvervskøretøjer med 
forbrændingsmotorer senest i 2035, 
samtidig med at det sikres, at reglerne 
ikke forhindrer de lande, der er længst 
fremme, i at anvende strengere 
foranstaltninger på nationalt plan for at 
dekarbonisere vejtransporten.

Or. en

Ændringsforslag 33
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at undgå retsusikkerhed med 
hensyn til tidligere typegodkendelser, som 
er blevet meddelt siden 1. september 2017, 
samt fremtidige typegodkendelser er det 
meget vigtigt at genindføre de tidligere 
vedtagne overensstemmelsesfaktorer uden 
ændringer, særlig i betragtning af at 
fabrikanterne allerede har udformet deres 
køretøjer under hensyntagen til den 
tidligere vedtagne RDE-procedure.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen skal give CEN 
mandat til at udarbejde en PEMS-
præstationsstandard til bestemmelse af 
individuelle fejlmarginer i PEMS-
systemer. Inden en præstationsstandard 
for PEMS bringes i anvendelse, forpligter 
Kommissionen sig til at holde 
fejlmargenen under årlig revision og kun 
opdatere dem, når der er sket fremskridt i 
måleteknologien.

Or. en

Begrundelse

Fejlmargenen bør forblive på 0,43 indtil tekniske forbedringer af måleudstyret er har fundet 
sted eller afspejles i en PEMS-præstationsstandard fra CEN.

Ændringsforslag 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er nødvendigt, at 
Kommissionen tager hensyn til enhver 
standard, der er vedtaget af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN) med henblik på en 
standardprocedure til vurdering af RDE-
måleusikkerhed i forbindelse med gas- og 
partikelemissioner.

Or. en



AM\1197727DA.docx 21/46 PE646.974v01-00

DA

Ændringsforslag 36
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er nødvendigt, at 
Kommissionen tager hensyn til enhver 
standard, der er vedtaget af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN) med henblik på en 
standardprocedure til vurdering af RDE-
måleusikkerhed i forbindelse med gas- og 
partikelemissioner.

Or. en

Begrundelse

Med forbehold for godkendelsen af forslaget til standarden er arbejdet i CEN afsluttet, og der 
bør komme en standard inden udgangen af 2020. Formålet med standarden er at fastsætte en 
usikkerhedsfaktor for RDE-målinger, som kan erstatte eller supplere de specifikke marginer.

Ændringsforslag 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen bør tage hensyn til 
enhver standard, der er vedtaget af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN) med henblik på en 
standardprocedure til vurdering af RDE-
måleusikkerhed i forbindelse med gas- og 
partikelemissioner.

Or. en

Begrundelse

Arbejdet i CEN er allerede afsluttet og bør nu munde ud i en standard inden udgangen af 
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2020. Formålet er at fastsætte en usikkerhedsfaktor for RDE-målinger, som kan erstatte eller 
supplere de specifikke marginer.

Ændringsforslag 38
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 
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 

(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, 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 
justere fejlmarginerne, 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 bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
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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.

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen begrundelse for at indføre ændringer i forordning (EF) nr. 715/2007 om 
reparations- og vedligeholdelsesinformationer (RMI), fordi alle RMI-bestemmelserne nu er 
blevet flyttet til den nye rammeforordning om typegodkendelse, forordning (EU) 2018/858. 
Kommissionen er allerede begyndt at arbejde på mulige foranstaltninger for tiden efter Euro 
6. Det synes unødvendigt at have en delegering til at revidere procedurerne for 
partikelmåling, justere grænseværdier baseret på partikelmasse og indføre grænseværdier 
baseret på partikelantal før der er kommet et forslag til tiden efter Euro 6.

Ændringsforslag 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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. 

(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. 
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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.

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. Delegeringen bør 
endvidere omfatte ændring af forordning 
(EF) nr. 715/2007 med henblik på at 
justere fejlmarginerne, 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 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 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 11



AM\1197727DA.docx 25/46 PE646.974v01-00

DA

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, 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 

(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, 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 
justere fejlmarginerne, 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 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.
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møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen begrundelse for at indføre ændringer i forordning (EF) nr. 715/2007 om 
reparations- og vedligeholdelsesinformationer (RMI), fordi disse bestemmelser nu er flyttet til 
forordning (EU) 2018/858. Kommissionen er allerede begyndt at arbejde på mulige 
foranstaltninger for tiden efter Euro 6.

Ændringsforslag 41
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

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, 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 

(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, 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 
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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.

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 42
Maria Grapini

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 

(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 
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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.

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, Rådet og 
medlemsstaternes eksperter navnlig straks 
modtage alle nødvendige dokumenter og 
oplysninger, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. ro

Ændringsforslag 43
Andor Deli

Forslag til forordning
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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, 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 

(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, 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 endelige 
overensstemmelsesfaktorer og 
fejlmarginen, 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 
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eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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 44
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da målene for denne forordning, 
nemlig at fastsætte regler for emissioner fra 
motorkøretøjer for at bidrage til at nå de 
grundlæggende luftkvalitetsmål, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne, da motorkøretøjer med 
en gyldig typegodkendelse kan 
markedsføres på tværs af nationale 
grænser, men kan på grund af 
handlingens omfang og virkninger bedre 
nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

(14) Målene for denne forordning, 
nemlig at fastsætte regler for emissioner fra 
motorkøretøjer for at bidrage til 
opfyldelsen af luftkvalitetsmålsætningerne, 
kan kun i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, hvis køretøjer med 
forbrændingsmotorer, herunder også 
køretøjer med en gyldig typegodkendelse, 
kan forbydes.

Or. en

Ændringsforslag 45
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Der er behov for en revision af 
reglerne for at give de lande, der er længst 
fremme, mulighed for at anvende 
strengere foranstaltninger på nationalt 
plan, når medlemsstaterne træffer 
beslutning herom 1a.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_DA.html, stk. 52

Or. en

Ændringsforslag 46
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

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.

Or. en
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Ændringsforslag 47
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 det er anført, med summen af 
den anvendelige overensstemmelsesfaktor 
og fejlmargin, jf. skema 2a i bilag I. 
Resultatet skal overholde Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i samme 
bilag."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre princippet om en "margin" som i den 
nuværende lovgivning, dvs. forordning 2016/646 (for NOx) og forordning 2018/1832 (for 
PN). Den nuværende lovgivning adskiller klart den samlede overensstemmelsesfaktor i to 
dele: målet for køretøjsfabrikanten (dvs. en "overensstemmelsesfaktor", der anvendes som den 
faktiske emissionsgrænse ved udstødningsrøret) og variabiliteten i det bærbare 
emissionsmålingssystem (dvs. fejlmarginen).

Ændringsforslag 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 Disse forpligtelser omfatter overholdelse af 
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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.

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 det er anført, med summen af 
den anvendelige overensstemmelsesfaktor 
og fejlmargin, jf. skema 2a i bilag I. 
Resultatet skal overholde Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i samme 
bilag.

Or. en

Ændringsforslag 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 det er anført, med summen af 
den anvendelige overensstemmelsesfaktor 
og fejlmargin, jf. skema 2a i bilag I. 
Resultatet skal overholde Euro 6-
emissionsgrænserne i skema 2 i samme 
bilag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre princippet om en "margin" som i den 
nuværende lovgivning, dvs. forordning 2016/646 (for NOx) og forordning 2018/1832 (for 
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PN). Den nuværende lovgivning adskiller klart den samlede overensstemmelsesfaktor i to 
dele: målet for køretøjsfabrikanten og variabiliteten i det bærbare emissionsmålingssystem.

Ændringsforslag 50
Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten skal sikre, at de 
komponenter i køretøjet, der med 
sandsynlighed vil påvirke emissionen, er 
udformet, konstrueret og samlet, således at 
køretøjet ved normal brug er i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Fabrikanten skal sikre, at de 
komponenter i køretøjet, der med 
sandsynlighed vil påvirke emissionen, er 
udformet, konstrueret og samlet, således at 
køretøjet ved normal brug er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Fabrikanten skal også sikre 
pålideligheden af det 
forureningsbegrænsende udstyr og stræbe 
efter at mindske risikoen for tyveri af dette 
udstyr eller manipulation hermed.

Or. en

Ændringsforslag 51
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

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, 

1. Nationale myndigheder kan 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, herunder 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Vigtigt for lande som Danmark, Frankrig osv., som har besluttet at udfase 
forbrændingsmotoren

Ændringsforslag 52
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
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 53
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 715/2007
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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 54
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 
miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:

udgår

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
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Ændringsforslag 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

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 
miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:

2. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a:

Or. en

Begrundelse

Problemerne omkring partikelemissioner behandles af PMP-gruppen i Genève som 
forberedelse til et forslag fra Kommissionen om perioden efter Euro 6. Anmodningen om 
delegerede beføjelser, jf. stk. 2, er derfor irrelevant.

Ændringsforslag 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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

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 

2. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a:
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køretøjsforskrifter, uden at sænke 
miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:

Or. en

Ændringsforslag 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændring af denne forordning med 
henblik på revision af grænseværdierne 
for partikelmasse og partikelantal i bilag I

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændring af denne forordning med 
henblik på revision af grænseværdierne 
for partikelmasse og partikelantal i bilag 
I.

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.

Or. en

Ændringsforslag 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) supplering af denne forordning 
gennem vedtagelse af en revideret metode 
til måling af partikelantal.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) supplering af denne forordning 
gennem vedtagelse af en revideret metode 
til måling af partikelantal.

b) ændring af denne forordning med 
henblik på at revidere de 
forureningsspecifikke fejlmarginer, der er 
anført i skema 2a i bilag I, i lyset af den 
tekniske udvikling ved at tage hensyn til 
tekniske usikkerheder i forbindelse med 
anvendelsen af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).

Or. en

Ændringsforslag 61
Isabel García Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse udgår
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til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a:
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
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

Or. en

Ændringsforslag 62
Isabel García Muñoz

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 63
Isabel García Muñoz

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 64
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 revidere de 
forureningsspecifikke fejlmarginer, der er 
anført i skema 2a i bilag I, i lyset af den 
tekniske udvikling ved at tage hensyn til 
tekniske usikkerheder i forbindelse med 
anvendelsen af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).

Or. en

Begrundelse

Problemerne omkring partikelemissioner bliver behandlet af PMP-gruppen i Genève som 
forberedelse til et forslag fra Kommissionen om perioden efter Euro 6. Anmodningen om 
delegerede beføjelser, jf. stk. 2, er derfor irrelevant. Derudover er partikelmasseværdierne og 
partikelantalværdierne samt proceduren for måling af partikelantal væsentlige elementer i 
lovgivningen, som bør vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure og ikke ved hjælp 
af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 65
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
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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 fejlmargin, der er 
anført i skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at genindføre princippet om en "margin" som i den 
nuværende lovgivning, dvs. forordning 2016/646 (for NOx) og forordning 2018/1832 (for 
PN). Den nuværende lovgivning adskiller klart den samlede overensstemmelsesfaktor i to 
dele: målet for køretøjsfabrikanten (dvs. en "overensstemmelsesfaktor", der anvendes som den 
faktiske emissionsgrænse ved udstødningsrøret) og variabiliteten i det bærbare 
emissionsmålingssystem (dvs. fejlmarginen).

Ændringsforslag 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 fejlmargin, der er 
anført i skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren



AM\1197727DA.docx 43/46 PE646.974v01-00

DA

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 fejlmargin, der er 
anført i skema 2a i bilag I, til den tekniske 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 68
Isabel García Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 14 tilføjes følgende 
stykke:
3a. Kommissionen overvåger løbende de 
tekniske fremskridt med hensyn til 
måleusikkerhed i forbindelse med 
anvendelsen af det bærbare 
emissionsmålingssystem (PEMS). Inden 
for to år fra forordningens 
anvendelsesdato og derefter hvert andet år 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om den 
gennemførte overvågning og, hvis det er 
relevant, et lovforslag med henblik på at 
nedjustere værdien af marginen for 
måleusikkerhed for de 
forureningsspecifikke endelige 
overensstemmelsesfaktorer, der er anført i 
skema 2a i bilag I.
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Or. en

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed for fabrikanterne og give EU-institutionerne mulighed for at 
udtrykke sig om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at foretage ændringer, bør revisionen af 
overensstemmelsesfaktorerne ske efter den almindelige lovgivningsprocedure. I denne 
forbindelse bør vi sikre, at kun fejlmarginen nedjusteres, når der er opnået tekniske fremskridt 
i anvendelsen af PEMS. En overvågning hvert andet år er passende med henblik på at lette 
producenternes tilpasning til ændringerne 

Ændringsforslag 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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

10a) I artikel 14 indsættes følgende 
stykke:
5a. Kommissionen tager hensyn til enhver 
standard, der er vedtaget af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), der tilvejebringer en teknisk 
forsvarlig tilgang til vurdering af 
usikkerhed ved RDE-målinger hvad 
angår gas- og partikelemissioner, med 
henblik på at gøre brugen af disse 
standarder obligatoriske i henhold til 
denne forordning, således at en 
kompetent myndighed kan kontrollere en 
specifik usikkerhedsmargin i forbindelse 
med PEMS og overveje, om det er 
tilstrækkeligt at erstatte de specifikke 
fejlmarginer, der er angivet i skema 2a i 
bilag I til denne forordning, eller om de 
skal suppleres.

Or. en

Ændringsforslag 70
Kateřina Konečná
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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 hensyn til 
enhver standard, der er vedtaget af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), der tilvejebringer en teknisk 
forsvarlig tilgang til vurdering af 
usikkerhed ved RDE-målinger hvad 
angår gas- og partikelemissioner, med 
henblik på at gøre brugen af disse 
standarder obligatoriske i henhold til 
denne forordning, således at en 
kompetent myndighed kan kontrollere en 
specifik usikkerhedsmargin i forbindelse 
med PEMS og overveje, om det er 
tilstrækkeligt at erstatte de specifikke 
fejlmarginer, der er angivet i skema 2a i 
bilag I til denne forordning, eller om de 
skal suppleres.

Or. en

Begrundelse

Med forbehold for godkendelsen af forslaget til standarden er arbejdet i CEN afsluttet, og der 
bør komme en standard inden udgangen af 2020. Formålet med standarden er at fastsætte en 
usikkerhedsfaktor for RDE-målinger, som kan erstatte eller supplere de specifikke marginer.

Ændringsforslag 71
Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
femtedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. ro
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