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SV Förenade i mångfalden SV

11.9.2020 A9-0139/25

Ändringsförslag 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0139/2020
Esther de Lange
Typgodkännande av motorfordon
(2019/0101(COD))

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) För att tillverkarna ska kunna 
uppfylla Euro 6-utsläppsgränserna 
i samband med RDE-provningsförfarandet 
bör efterlevnadskriterierna införas 
i två steg. I det första steget bör om 
tillverkaren så begär en tillfällig 
överensstämmelsefaktor gälla, men som 
ett andra steg bör endast den slutliga 
överensstämmelsefaktorn användas. 
Kommissionen bör löpande bedöma 
överensstämmelsefaktorn, inklusive 
felmarginalen, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen och årligen justera 
den nedåt på grundval av vetenskapliga 
rön, förbättrad kvalitet på mätförfarandet 
och tekniska framsteg med 
PEMS-utrustningen. Felmarginalen inom 
överensstämmelsefaktorn bör successivt 
sänkas och ligga så nära noll som tekniskt 
möjligt senast den 30 september 2022.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

11.9.2020 A9-0139/26

Ändringsförslag 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0139/2020
Esther de Lange
Typgodkännande av motorfordon
(2019/0101(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa skyldigheter omfattar de 
gränsvärden för utsläpp som anges 
i bilaga I. För att efterlevnaden av 
utsläppsgränsvärdena enligt Euro 6 i tabell 
2 i bilaga I ska kunna fastställas ska de 
utsläppsgränsvärden som uppmätts under 
en giltig RDE-provning delas med 
tillämplig överensstämmelsefaktor enligt 
tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska ligga 
under de utsläppsgränsvärden enligt Euro 6 
som anges i tabell 2 i den bilagan.”

Dessa skyldigheter omfattar att uppfylla de 
gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga 
I. För att efterlevnaden av 
utsläppsgränsvärdena enligt Euro 6 i tabell 
2 i bilaga I ska kunna fastställas ska de 
utsläppsgränsvärden som uppmätts under 
en giltig RDE-provning delas med 
tillämplig överensstämmelsefaktor enligt 
tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska ligga 
under de utsläppsgränsvärden enligt Euro 6 
som anges i tabell 2 i den bilagan. 
Felmarginalen inom 
överensstämmelsefaktorn ska successivt 
sänkas, genom att årligen ses över 
i riktning nedåt, på grundval av 
bedömningar som gjorts av gemensamma 
forskningscentrumet. Felmarginalen 
inom överensstämmelsefaktorn ska ligga 
så nära noll som tekniskt möjligt senast 
den 30 september 2022.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

11.9.2020 A9-0139/27

Ändringsförslag 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0139/2020
Esther de Lange
Typgodkännande av motorfordon
(2019/0101(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7 – led b
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 
ska under alla giltiga RDE-provningar 
fastställas genom beaktande av den 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorn i tabell 2a 
i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 
andra stycket.

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 
ska under alla giltiga RDE-provningar 
fastställas genom beaktande av den 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorn i tabell 2a 
i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 
andra stycket. Felmarginalen inom 
överensstämmelsefaktorn ska successivt 
sänkas, genom att årligen ses över 
i riktning nedåt, på grundval av 
bedömningar som gjorts av gemensamma 
forskningscentrumet. Felmarginalen 
inom överensstämmelsefaktorn ska ligga 
så nära noll som tekniskt möjligt senast 
den 30 september 2022.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

11.9.2020 A9-0139/28

Ändringsförslag 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0139/2020
Esther de Lange
Typgodkännande av motorfordon
(2019/0101(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7 – led b
Förordning (EG) nr 715/2015
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 
ska under alla giltiga RDE-provningar 
fastställas genom beaktande av den 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorn i tabell 2a 
i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 
andra stycket.”

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 
ska under alla giltiga RDE-provningar 
fastställas genom beaktande av den 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorn i tabell 2a 
i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 
andra stycket. Felmarginalen inom 
överensstämmelsefaktorn ska successivt 
sänkas, genom att årligen ses över 
i riktning nedåt, på grundval av 
bedömningar som gjorts av gemensamma 
forskningscentrumet. Felmarginalen 
inom överensstämmelsefaktorn ska ligga 
så nära noll som tekniskt möjligt senast 
den 30 september 2022.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

11.9.2020 A9-0139/29

Ändringsförslag 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0139/2020
Esther de Lange
Typgodkännande av motorfordon
(2019/0101(COD))

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) CFpollutant-final är den 
överensstämmelsefaktor som används för 
att fastställa efterlevnaden av 
Euro 6-utsläppsgränserna med beaktande 
av den tekniska osäkerheten i samband 
med användningen av ombordsystemet för 
utsläppsmätning (PEMS).

(2) CFpollutant-final är den 
överensstämmelsefaktor som används för 
att fastställa efterlevnaden av 
Euro 6-utsläppsgränserna med beaktande 
av den tillkommande tekniska 
mätningsosäkerheten i samband med 
införande av ombordsystemet för 
utsläppsmätning (PEMS). Den uttrycks 
såsom 1 + en marginal för 
mätningsosäkerhet. Senast den 
30 september 2022 ska marginalen ligga 
så nära noll som tekniskt möjligt.

Or. en


