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KORTFATTAD MOTIVERING

Den centrala delen av detta lagstiftningsförslag rör införandet av överensstämmelsefaktorer, 
som används för att i samband med tester av utsläpp vid verklig körning (RDE) bedöma 
huruvida fordon överensstämmer med de Euro 6-utsläppsgränser som anges i EU:s 
lagstiftning. Kommissionens argument för att rättfärdiga införandet är att dessa faktorer 
behövs för att minska skillnaderna mellan utsläppsmätningar i laboratorium och vid verkliga 
användningsförhållanden. Förslaget kom efter att EU-domstolens tribunal avkunnat en dom 
om den ändring av Euro 6-normerna som gjordes genom en delegerad akt, och slagit fast att 
den skulle ändra en väsentlig del av lagstiftningen, dvs. på konstgjord väg öka gränsvärdena 
för kväveoxidutsläpp genom att införa en överensstämmelsefaktor. Tribunalen bekräftade 
därmed att ändringen måste göras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Föredraganden anser att införandet av överensstämmelsefaktorer för RDE-mätningar sänder 
fel signaler vid en tidpunkt då det krävs snabba åtgärder för att medlemsstaterna ska kunna 
rätta sig efter luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) och säkerställa att Euro 6-
utsläppsgränserna inte överskrids vid normal användning. Istället för att biltillverkare ges 
utrymme att slippa undan sina skyldigheter bör de börja utforma fordon som överensstämmer 
med lagstiftningen. Införandet av en felmarginal som gör det svårt i praktiken att avgöra om 
fordon uppfyller de överenskomna standarderna eller inte skapar dessutom viss osäkerhet när 
det gäller godkännande och marknadskontroll. Trots dessa tveksamheter berör föredragandens 
förslag till yttrande inte lagtextens miljörelaterade aspekter, det vill säga 
överensstämmelsefaktorerna, eftersom de faller inom ENVI-utskottets behörighetsområde i 
enlighet med överenskommelsen mellan våra två utskottsordförande. IMCO-utskottets 
exklusiva behörighet rör information om reparation och underhåll enligt kapitel III i 
förordning (EG) nr 715/2007, vilket ändras och konsolideras i förordning (EU) 2018/858. 
Ändringsförslag som rör de delarna är därför av teknisk natur. 

När det gäller bestämmelser som anger villkoren för delegerade befogenheter till 
kommissionen (artikel 1.11 [artikel 14a]) föreslår föredraganden att perioden förkortas från 
fem år till två år, för att senast i slutet av 2022 bedöma huruvida ytterligare åtgärder behövs. 
Kommissionen åtog sig offentligt att sänka överensstämmelsefaktorn till 1 så snart som 
möjligt och senast 2023. De delegerade befogenheterna bör därför följa samma tidsram. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förordning (EG) nr 715/2007 
föreskriver att nya lätta fordon ska uppfylla 
vissa utsläppsgränser (Euronormerna 5 och 
6) och innehåller ytterligare krav på 
tillgång till information om reparation och 
underhåll av fordon. De särskilda tekniska 
bestämmelser som krävs för 
genomförandet av den förordningen anges 
i kommissionens förordning (EG) nr 
692/200816 och därefter i kommissionens 
förordning (EU) 2017/115117.

(2) Förordning (EG) nr 715/2007 
föreskriver att nya lätta fordon ska uppfylla 
vissa utsläppsgränser (Euronormerna 5 och 
6) och innehåller ytterligare krav på 
tillgång till information om reparation och 
underhåll av fordon, vilka ändrades och 
konsoliderades ytterligare genom 
förordning (EU) 2018/85815a, som träder i 
kraft den 1 september 2020. De särskilda 
tekniska bestämmelser som krävs för 
genomförandet av förordning (EG) 
nr 715/2007 anges i kommissionens 
förordning (EG) nr 692/200816  och 
därefter i kommissionens förordning (EU) 
2017/115117.

__________________ __________________
15a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 av 
den 30 maj 2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och 
släpfordon till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 715/2007 och 
(EG) nr 595/2009 samt om upphävande 
av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 
14.6.2018, s. 1).

16 Kommissionens förordning (EG) nr 
692/2008 av den 18 juli 2008 om 
genomförande och ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Kommissionens förordning (EG) nr 
692/2008 av den 18 juli 2008 om 
genomförande och ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från 
lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Kommissionens förordning (EU) 
2017/1151 av den 1 juni 2017 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 

17 Kommissionens förordning (EU) 
2017/1151 av den 1 juni 2017 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
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och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG, 
kommissionens förordningar (EG) nr 
692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om 
upphävande av kommissionens förordning 
(EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 
1).

och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG, 
kommissionens förordningar (EG) nr 
692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om 
upphävande av kommissionens förordning 
(EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 
1).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Den senaste tidens överträdelser 
av den befintliga rättsliga ramen från 
tillverkare, inbegripet åsidosättande av 
deras rättsliga skyldigheter enligt 
förordning (EG) nr 715/2007, har visat att 
kontroll- och efterlevnadsmekanismerna 
är svaga. Konsumenterna har inte fått 
tillfredsställande kompensation, då 
fordonen ofta inte har anpassats så att de 
överensstämmer med Euronormerna 5 
och 6 ens i de fall då kompensation 
beviljats. Det ökade antalet dieselförbud i 
europeiska städer påverkar medborgarnas 
vardag, och lämpliga 
kompensationsåtgärder vore därför att 
utrusta de fordon som inte uppfyller 
kraven med den anpassade tekniken för 



PE643.178v02-00 6/9 AD\1198925SV.docx

SV

avgasrening (maskinvarubyte) eller 
erbjuda omställningsbidrag om 
konsumenten vill byta ut ett inköpt fordon 
mot en renare modell.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I syfte att bidra till att unionens 
luftkvalitetsmål uppnås och 
fordonsutsläppen minskas, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen med avseende 
på de detaljerade reglerna för specifika 
förfaranden, provningar och krav för 
typgodkännande. Denna delegering bör 
även omfatta komplettering av förordning 
(EG) nr 715/2007 genom en översyn av 
sådana regler samt av de provningscykler 
som används för att mäta utsläpp, kraven 
för genomförandet av förbudet mot att 
använda manipulationsanordningar som 
försämrar effekten hos system för kontroll 
av utsläpp, nödvändiga åtgärder för 
genomförande av tillverkarens skyldighet 
att ge obegränsad och standardiserad 
tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon, samt antagande 
av en reviderad mätmetod för partiklar. 
Vidare bör delegeringen omfatta 
behörighet att ändra förordning (EG) nr 
715/2007 i syfte att justera de slutliga 
överensstämmelsefaktorerna nedåt för att 
återspegla den tekniska utvecklingen av 
PEMS och justera gränsvärdena för 
partikelmassa och införa gränsvärden för 
partikelantal. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 

(11) I syfte att bidra till att unionens 
luftkvalitetsmål uppnås och 
fordonsutsläppen minskas, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen med avseende 
på de detaljerade reglerna för specifika 
förfaranden, provningar och krav för 
typgodkännande. Denna delegering bör 
även omfatta komplettering av förordning 
(EG) nr 715/2007 genom en översyn av 
sådana regler samt av de provningscykler 
som används för att mäta utsläpp, kraven 
för genomförandet av förbudet mot att 
använda manipulationsanordningar som 
försämrar effekten hos system för kontroll 
av utsläpp samt antagande av en reviderad 
mätmetod för partiklar. Trots det korta 
avbrottet mellan ikraftträdandet av denna 
förordning och upphävandet av 
bestämmelserna avseende information om 
reparation och underhåll i förordning 
(EU) 2018/858 bör delegeringen av 
rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa 
att alla möjligheter står till lagstiftarens 
förfogande även omfatta nödvändiga 
åtgärder för genomförande av 
tillverkarens skyldighet att ge obegränsad 
och standardiserad tillgång till 
information om reparation och underhåll 
av fordon. Vidare bör delegeringen 
omfatta behörighet att ändra förordning 
(EG) nr 715/2007 i syfte att justera de 
slutliga överensstämmelsefaktorerna nedåt 
för att återspegla den tekniska utvecklingen 
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lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

av PEMS och justera gränsvärdena för 
partikelmassa och införa gränsvärden för 
partikelantal. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att förbättra tillämpningsområdet.
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