
AD\1198925DA.docx PE643.178v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2019/0101(COD)

19.2.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og 
Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Anna Cavazzini

(*) Procedure med associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57



PE643.178v02-00 2/10 AD\1198925DA.docx

DA

PA_Legam



AD\1198925DA.docx 3/10 PE643.178v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Det centrale element i dette lovgivningsforslag er indførelsen af overensstemmelsesfaktorer, 
som bruges til at vurdere køretøjers overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne, der 
er fastsat i EU-lovgivningen, under udførelsen af prøvninger for emission ved faktisk kørsel 
(RDE). Kommissionens argument til retfærdiggørelse af en sådan indførelse er, at sådanne 
faktorer er nødvendige for at mindske forskellene mellem emissionsmålinger i et laboratorium 
og ved faktiske anvendelsesforhold. Dette forslag kom efter, at Den Europæiske Unions Ret 
afsagde en dom om ændringen af Euro 6-standarderne via en delegeret retsakt med 
erklæringen om, at dette ville ændre et afgørende element i lovgivningen, dvs. kunstigt øge 
grænserne for NOx-emissioner ved indførelse af en overensstemmelsesfaktor. Domstolen 
bekræftede derfor, at dette ville kræve en almindelig lovgivningsprocedure.

Det er ordførerens opfattelse, at indførelsen af overensstemmelsesfaktorer for RDE-målinger 
sender et forkert signal i en tid, hvor det er nødvendigt med hasteforanstaltninger for at sætte 
medlemsstaterne i stand til at overholde luftkvalitetsdirektivet 2008/50/EF og sikre, at Euro 6-
emissionsgrænserne overholdes under normale forhold. Bilfabrikanter burde begynde at 
designe køretøjer, der overholder de emissionsgrænser, som er fastsat ved lov, og ikke have 
frihed til at undvige deres forpligtelser. Det udløser endvidere usikkerhed i forbindelse med 
godkendelse og markedsovervågning at indføre en fejlmargen, der gør det vanskeligt reelt at 
afgøre, hvorvidt køretøjer overholder de vedtagne standarder eller ej. Udkastet til udtalelse 
vedrører imidlertid ikke miljørelaterede aspekter i retsakten, dvs. overensstemmelsesfaktorer, 
da disse ligger inden for ENVI's kompetenceområde i overensstemmelse med den aftale, som 
vores to udvalgsformænd nåede til enighed om, men udtrykker dog ovennævnte bekymringer. 
IMCO's enekompetence vedrører reparations- og vedligeholdelsesinformationer i henhold til 
kapitel III i forordning 715/2007/EU - et kapitel, der er ændret og konsolideret i forordning 
858/2018. Ændringer vedrørende disse dele er derfor af teknisk karakter. 

Hvad angår bestemmelser, der præciserer betingelserne for delegerede beføjelser til 
Kommissionen (artikel 1, stk. 11, [artikel 14a]), foreslår ordføreren at afkorte perioden fra 
fem år til to år og inden udgangen af 2022 vurdere, hvorvidt yderligere tiltag er nødvendige. 
Europa-Kommissionen forpligtede sig offentligt til at reducere overensstemmelsesfaktoren til 
1 så hurtigt som muligt og senest i 2023. Tillagte delegerede beføjelser bør derfor overholde 
de samme tidsfrister 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 
følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til forordning (EF) 
nr. 715/2007 skal nye lette køretøjer 
overholde visse emissionsgrænseværdier 
(Euronorm 5 og 6), og den fastsætter 
yderligere krav om adgang til reparations- 
og vedligeholdelsesinformationer. De 
specifikke tekniske bestemmelser, der er 
nødvendige for gennemførelsen af nævnte 
forordning, blev vedtaget ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
692/200816 og efterfølgende ved 
Kommissionens forordning (EU) 
2017/115117.

(2) I henhold til forordning (EF) 
nr. 715/2007 skal nye lette køretøjer 
overholde visse emissionsgrænseværdier 
(Euronorm 5 og 6), og den fastsætter 
yderligere krav om adgang til reparations- 
og vedligeholdelsesinformationer, der blev 
ændret og yderligere konsolideret ved 
forordning (EU) 2018/85815a, som finder 
anvendelse fra den 1. september 2020. De 
specifikke tekniske bestemmelser, der er 
nødvendige for gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 715/2007, blev 
vedtaget ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/200816 og efterfølgende ved 
Kommissionens forordning (EU) 
2017/115117.

__________________ __________________
15a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer, om ændring af forordning (EF) 
nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om 
ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 
151 af 14.6.2018, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EF) nr. 
692/2008 af 18. juli 2008 om 
gennemførelse og ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EF) nr. 
692/2008 af 18. juli 2008 om 
gennemførelse og ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
715/2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

17 Kommissionens forordning (EU) 
2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende 
regler til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 

17 Kommissionens forordning (EU) 
2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende 
regler til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
hensyn til emissioner fra lette personbiler 
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og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/46/EF, Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 og Kommissionens 
forordning (EU) nr. 1230/2012 og om 
ophævelse af Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, 
s. 1).

og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/46/EF, Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 og Kommissionens 
forordning (EU) nr. 1230/2012 og om 
ophævelse af Kommissionens forordning 
(EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, 
s. 1).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Uafhængige aktørers adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer er afgørende for at genvinde 
forbrugertillid.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Fabrikanternes nylige 
overtrædelser af de eksisterende retlige 
rammer, herunder retlige forpligtelser i 
henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, 
har demonstreret de svage kontrol- og 
håndhævelsesmekanismer. Forbrugerne 
blev ladt tilbage uden tilfredsstillende 
kompensation, da den, selv i tilfælde hvor 
der blev tildelt kompensation, ofte ikke 
bragte køretøjerne i overensstemmelse 
med Euronorm 5 og 6. Eftersom det 
stigende antal dieselforbud i de 
europæiske byer påvirker borgernes 
dagligdag, ville passende kompenserende 
foranstaltninger være at udstyre de 
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køretøjer, der ikke opfylder normerne, 
med den egnede teknologi inden for 
udstødningsbehandling (maskinel 
udskiftning) eller i tilfælde af, at 
forbrugeren ønsker at bytte et købt køretøj 
med en renere model, at tilbyde 
omstillingspræmier.

Ændringsforslag 4

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 

(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, samt vedtagelse af 
en revideret metode til måling af partikler. 
Uagtet det korte tidsrum mellem 
ikrafttrædelsen af denne forordning og 
ophævelsen af bestemmelserne angående 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer (RMI) ved 
forordning (EU) 2018/858 bør 
delegeringen med henblik på 
retssikkerhed og for at sikre, at alle 
muligheder er tilgængelige for lovgiveren, 
også omfatte de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelse af en 
fabrikants forpligtelse til at give 
ubegrænset og standardiseret adgang til 
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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.

reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. 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.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 14a med henblik på at supplere 
artikel 6 og 7. Dette omfatter definitionen 
og opdateringen af de tekniske 
specifikationer for, hvordan OBD-systemer 
samt reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer skal stilles til rådighed, under 
særlig hensyntagen til SMV'ers specifikke 
behov.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 14a med henblik på at supplere 
artikel 6 og 7. Dette omfatter definitionen 
og opdateringen af de tekniske 
specifikationer for, hvordan OBD-systemer 
samt reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer skal stilles til rådighed, under 
særlig hensyntagen til SMV'ers, 
mikrovirksomheders og selvstændige 
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aktørers specifikke behov.

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at forbedre anvendelsesområdet.
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