
PA\1192503DA.docx PE643.178v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2019/0101(COD)

15.11.2019

UDKAST TIL 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 associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57



PE643.178v01-00 2/10 PA\1192503DA.docx

DA

PA_Legam



PA\1192503DA.docx 3/10 PE643.178v01-00

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, samt at udføre 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 i faktiske anvendelsesforhold. Dette forslag kom efter, at Retten ved Den Europæiske 
Unions Domstol afsagde en dom om ændringen af Euro 6-standarderne via delegerede 
retsakter 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 der fastsættes 
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 



PA\1192503DA.docx 5/10 PE643.178v01-00

DA

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).

Or. en

Ændringsforslag 2

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 fra motorer 
med direkte benzinindsprøjtning, navnlig i 
lette køretøjer, hovedsagelig på grund af 
en ulovlig praksis, der resulterede i 
forskelle mellem emissionsmålinger fra 
laboratorium og fra faktiske 
anvendelsesforhold. Der er derfor behov 
for en indsats for at rette op på denne 
situation og sikre, at Euronorm 6 
overholdes under normale forhold, samt 
at gøre medlemsstaterne i stand til at 
overholde Unionens standarder for 
luftkvalitet uden yderligere forsinkelser, 
frem for alt i byområder.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. 
Til dette formål blev der anvendt 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at tage 
højde for den statistiske og tekniske 
usikkerhed ved de målinger, der blev 
foretaget ved hjælp af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS).

(6) Ved forordning (EU) 2016/64621 
blev datoerne for anvendelse af RDE-
prøvningsproceduren og 
overholdelseskriterierne for RDE indført. I 
den første fase blev der etableret 
midlertidige forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer, der skulle 
sætte fabrikanterne i stand til at tage 
hensyn til ændringer i 
prøvningsmetoderne. I den anden fase 
blev der anvendt endelige 
forureningsspecifikke 
overensstemmelsesfaktorer for at tage 
højde for bl.a. den statistiske og tekniske 
usikkerhed ved de målinger, der blev 
foretaget ved hjælp af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS). 
Kommissionen har forpligtet sig til at 
gennemføre en årlig revurdering af 
overensstemmelsesfaktorerne og at 
ajourføre dem for nøje at afspejle 
forbedringer i målingsteknologierne med 
henblik på at reducere 
overensstemmelsesfaktorerne til 1 så 
hurtigt som muligt og senest i 2023.

__________________ __________________
21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

21 Kommissionens forordning (EU) 
2016/646 af 20. april 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn 
til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 
26.4.2016, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten rejste ikke tvivl om den 
tekniske begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne. Derfor og i 
betragtning af at der på det nuværende 
stade af den teknologiske udvikling stadig 
er en uoverensstemmelse mellem 
emissioner målt ved faktisk kørsel og 
emissioner målt i et laboratorium, er det 
hensigtsmæssigt at indføre 
overensstemmelsesfaktorerne i forordning 
(EF) nr. 715/2007.

(8) Retten rejste tvivl om den tekniske 
begrundelse for 
overensstemmelsesfaktorerne i sin dom 
ved at påpege den usikkerhed, det ville 
medføre for kompetente myndigheder i 
forbindelse med deres godkendelse og 
markedsovervågning, dvs., det ville være 
vanskeligt reelt at afgøre, hvorvidt det 
prøvede køretøj også på vej overholder 
grænserne i forordning (EF) nr. 715/2007, 
hvorved et afgørende element i denne 
forordning ville blive ændret, samt 
bestemmelserne i direktiv 2008/50/EF1a 
vedrørende grænseværdier. Indførelse af 
en overensstemmelsesfaktor ville altså 
skabe yderligere usikkerheder og 
forsinkelser ved at tillade en fejlmargin i 
emissionsmålinger på bekostning af 
folkesundheden og beskyttelse af miljøet.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/50/EF af 21. maj 2008 om 
luftkvaliteten og renere luft i Europa 
(EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 5

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 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 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 opfyldelse af 
de i bilag I fastsatte emissionsgrænser.

Or. en

Ændringsforslag 7

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

"Artikel 8 "Artikel 8

Delegerede retsakter om adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer

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.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 14a med henblik på at supplere 
artikel 6 og 7 ved at fastsætte 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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 715/2007
Artikel 14a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 8 og 
artikel 14, stk. 2 og 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den ... [ikrafttrædelsesdatoen]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for perioder 
af samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 8 og 
artikel 14, stk. 2 og 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på to år fra 
den ... [ikrafttrædelsesdatoen]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest seks måneder inden udløbet af 
toårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.
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