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11.9.2020 A9-0139/25

Ændringsforslag 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel)
(2019/0101(COD))

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 vurdere denne 
overensstemmelsesfaktor, herunder 
fejlmargenen, i lyset af den tekniske 
udvikling og årligt nedjustere den på 
grundlag af videnskabelig dokumentation, 
måleprocedurens forbedrede nøjagtighed 
og de tekniske fremskridt med PEMS. 
Fejlmargenen inden for 
overensstemmelsesfaktoren bør sænkes 
gradvist og være så tæt som teknisk muligt 
på nul senest den 30. september 2022.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/26

Ændringsforslag 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel)
(2019/0101(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) 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, jf. 
skema 2a i bilag I. Resultatet skal forblive 
under Euro 6-emissionsgrænserne i skema 
2 i samme bilag. Fejlmargenen inden for 
overensstemmelsesfaktoren sænkes 
gradvist ved årlige nedjusteringer baseret 
på vurderinger fra FFC. Fejlmargenen 
inden for overensstemmelsesfaktoren skal 
være så tæt som teknisk muligt på nul 
senest den 30. september 2022.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel)
(2019/0101(COD))

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle gyldige 
RDE-prøvninger bestemmes under 
hensyntagen til den forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit. Fejlmargenen 
inden for overensstemmelsesfaktoren 
sænkes gradvist ved årlige nedjusteringer 
baseret på vurderinger fra FFC. 
Fejlmargenen inden for 
overensstemmelsesfaktoren skal være så 
tæt som teknisk muligt på nul senest den 
30. september 2022.

Or. en
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Ændringsforslag 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel)
(2019/0101(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7– litra b
Forordning 715/2015
Artikel 10 – stk. 5– afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Overholdelsen af Euro 6-
emissionsgrænserne skal under alle gyldige 
RDE-prøvninger bestemmes under 
hensyntagen til den forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktor, der er fastsat i 
skema 2a i bilag I i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, andet afsnit. Fejlmargenen 
inden for overensstemmelsesfaktoren 
sænkes gradvist ved årlige nedjusteringer 
baseret på vurderinger fra FFC. 
Fejlmargenen inden for 
overensstemmelsesfaktoren skal være så 
tæt som teknisk muligt på nul senest den 
30. september 2022.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel)
(2019/0101(COD))

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – skema 2a – række 2  – fodnote 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) CFpollutant-final er den 
overensstemmelsesfaktor, der anvendes til 
at bestemme overensstemmelse med Euro 
6-emissionsgrænserne under hensyntagen 
til den yderligere tekniske 
måleusikkerhed, der er forbundet med 
indførelsen af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS). Den 
udtrykkes som 1 + en margen for 
måleusikkerhed. Senest den 30. september 
2022 skal margenen være så tæt som 
teknisk muligt på nul.

Or. en


