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Ændringsforslag 9
Virginie Joron

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 for motorer 
med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer. Der er derfor behov for en 
indsats for at rette op på denne situation 
uden at straffe de privatpersoner, der 
allerede ejer diesel- eller benzinkøretøjer 
med direkte indsprøjtning.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Virginie Joron

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Reparationsinformationers 
gennemsigtighed er en vigtig EU-værdi 
for aktører i det indre marked, især for 
europæere, der ønsker at sælge eller købe 
en brugt bil i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Uafhængige operatørers adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer er afgørende for at genvinde 
forbrugernes tillid.

Or. en

Ændringsforslag 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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, at der mangler kontrol- 
og håndhævelsesmekanismer. 
Forbrugerne blev ladt tilbage uden 
tilfredsstillende kompensation, da det, selv 
i tilfælde hvor der blev tildelt 
kompensation, ikke bragte køretøjerne i 
overensstemmelse med Euronorm 5 og 6. 
Eftersom tiltagende udstedelser af 
dieselforbud i de europæiske byer 
påvirker borgernes dagligdag, ville 
passende kompenserende foranstaltninger 
være at opgradere de berørte køretøjer 
med den seneste teknologi inden for 
udstødningsbehandling ("maskinel 
udskiftning") eller at tilbyde 
omstillingspræmier, hvis forbrugeren 
ønsker at bytte et købt køretøj med en 
renere model.

Or. en
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Ændringsforslag 13
Evžen Tošenovský

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 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 

(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 
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 
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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.

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 14
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 

(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. 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forsvares at ændre noget 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.

Ændringsforslag 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Betragtning 11
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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 

(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, særligt, men ikke udelukkende, 
om køretøjer, der er blevet solgt til 
forbrugere, som er blevet misinformeret 
om udledningsniveauet for disse 
køretøjer, hvilket resulterer i, at 
forbrugeren lider skade, 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 
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systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Målene for denne forordning, 
nemlig at fastsætte regler om emissioner 
fra motorkøretøjer for at bidrage til 
opfyldelsen af de grundlæggende 
luftkvalitetsmålsætninger, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da motorkøretøjer med 
en gyldig typegodkendelse kan 
markedsføres på tværs af nationale 
grænser, men målene kan bedre nås på EU-
plan på grund af deres omfang og 
virkninger, 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 om emissioner 
fra motorkøretøjer for at bidrage til 
opfyldelsen af de grundlæggende 
luftkvalitetsmålsætninger, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da motorkøretøjer med 
en gyldig typegodkendelse kan 
markedsføres på tværs af nationale 
grænser, og forbrugerne skal beskyttes på 
samme måde i hele Unionen, men målene 
kan bedre nås på EU-plan på grund af 
deres omfang og virkninger, 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.

Or. en

Ændringsforslag 17
Kateřina Konečná
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Artikel 8 affattes således: udgår
"Artikel 8
Delegerede retsakter om adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer
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."

Or. en

Begrundelse

Alle krav vedrørende RMI er blevet flyttet til rammeforordningen om typegodkendelse (EU) 
2018/858. Der er derfor ikke behov for nogen delegerede beføjelser angående RMI med 
hensyn til forordning (EF) nr. 715/2007.

Ændringsforslag 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 14a med henblik på at supplere 
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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.

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 
operatørers specifikke behov.

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at forbedre anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 19
Maria Grapini, Monika Beňová

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. en


