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Ändringsförslag 9
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Typgodkännandekraven avseende 
utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att rätta till 
denna situation.

(3) Typgodkännandekraven avseende 
utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade framför allt i lätta fordon, 
vilket framför allt beror på olagliga 
metoder som föranlett skillnader mellan 
laboratorieuppmätta utsläpp och utsläpp 
vid verkliga användningsförhållanden, 
också i form av farliga belastningstoppar 
för partikelutsläpp när bilars filter 
rengörs. Det behövs därför åtgärder för att 
rätta till denna situation för att säkerställa 
att Euro 6-normerna efterlevs vid 
normala användningsförhållanden och 
för att medlemsstaterna ska kunna 
uppfylla unionens luftkvalitetsnormer 
utan ytterligare dröjsmål, särskilt i 
tätorter.

Or. en

Ändringsförslag 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Typgodkännandekraven avseende (3) Typgodkännandekraven avseende 
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utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att rätta till 
denna situation.

utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att rätta till 
denna situation. Eftersom 
utsläppsparametrarna för NOx är olika 
vid olika användningsförhållanden bör 
man dock skilja mellan lätta nyttofordon 
och personbilar och vidta åtgärder 
utgående från körförhållandena och 
fordonens användningssätt. 

Or. fr

Motivering

I samband med de åtgärder som ska vidtas för dessa två fordonskategorier bör man ta hänsyn 
till deras olika användningssätt och effekten därav på deras respektive utsläpp av NOx.

Ändringsförslag 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Typgodkännandekraven avseende 
utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att rätta till 

(3) Typgodkännandekraven avseende 
utsläpp från motorfordon har skärpts 
gradvis och betydligt genom införande och 
senare revidering av Euronormerna. Även 
om det har skett en betydande 
utsläppsminskning av reglerade 
föroreningar från fordon i allmänhet, har 
detsamma inte varit fallet för utsläpp av 
NOx från dieselmotorer och partiklar från 
bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. För att 
man ytterligare ska få ned utsläppen av 
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denna situation. NOx under verkliga körförhållanden 
behövs det utvecklas ny teknik genom 
certifiering och standardisering av 
ombordsystem för utsläppsmätning.

Or. en

Ändringsförslag 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med utgångspunkt i egen forskning 
och extern information genomförde 
kommissionen en detaljerad analys av de 
förfaranden, provningar och krav för 
typgodkännande som fastställs i förordning 
(EG) nr 692/2008, och konstaterade att 
utsläppen från Euro 5- och Euro 6-fordon 
vid verklig körning på väg väsentligt 
överskrider de utsläpp som uppmätts under 
den föreskrivna nya europeiska körcykeln 
(NEDC), särskilt med avseende på NOx-
utsläpp från dieselfordon.

(4) Med utgångspunkt i egen forskning 
och extern information genomförde 
kommissionen en detaljerad analys av de 
förfaranden, provningar och krav för 
typgodkännande som fastställs i förordning 
(EG) nr 692/2008, och konstaterade att 
utsläppen från Euro 5- och Euro 6-fordon 
vid verklig körning på väg nästan 
genomgående väsentligt överskrider de 
utsläpp från vissa fordon som uppmätts 
under den föreskrivna nya europeiska 
körcykeln (NEDC), särskilt med avseende 
på NOx-utsläpp från dieselfordon.

Or. en

Ändringsförslag 13
Andor Deli

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet användes 

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet användes 
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föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS). Det bör göras en åtskillnad 
mellan överensstämmelsefaktorn för 
utsläppsgränsvärdena och den 
produktrelaterade felmarginalen.

_________________ _________________
21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
26.4.2016, s. 1).

21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet användes 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet infördes det 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer och individuella 
felmarginaler användes, i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

_________________ _________________
21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 

21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
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26.4.2016, s. 1). 26.4.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 15
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet användes 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet infördes det 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer och individuella 
felmarginaler användes, i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

_________________ _________________
21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
26.4.2016, s. 1).

21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra principen om ”marginal”, såsom i nu gällande 
lagstiftning, dvs. förordning (EU) 2016/646 (när det gäller NOx) och förordning (EU) 
2018/1832 (när det gäller partikelantal). I den nu lagstiftningen görs en tydlig tudelning av 
överensstämmelsefaktorn mellan dels fordonstillverkarens mål (dvs. en 
”överensstämmelsefaktor” som tillämpas på det faktiska utsläppsgränsvärdet vid avgasröret), 
dels variabiliteten i ombordsystemet för utsläppsmätning (dvs. felmarginalen).

Ändringsförslag 16
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Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/64621 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet användes 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

(6) Genom förordning (EU) 2016/646 
infördes tidpunkter för tillämpningen av 
RDE-provningsförfarandet samt 
efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig 
körning. För ändamålet infördes det 
föroreningsspecifika 
överensstämmelsefaktorer och individuella 
felmarginaler användes, i syfte att ta 
hänsyn till den statistiska och tekniska 
osäkerheten i de mätningar som gjorts med 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS).

_________________
21 Kommissionens förordning (EU) 
2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 17
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I Europaparlamentets 
rekommendation av den 4 april 2019 till 
rådet och kommissionen som uppföljning 
av undersökningen om utsläppsmätningar 
i bilindustrin21a uppmanades 
medlemsstaterna att vidta mer 
genomgripande åtgärder till följd av 
utsläppsskandalen, och framför allt 
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uppmanades kommissionen att fortsätta 
att årligen granska 
överensstämmelsefaktorn utifrån den 
tekniska utvecklingen i syfte att sänka den 
till 1 senast 2021.
_________________
21a EUT C 298, 23.8.2018, s. 140.

Or. en

Ändringsförslag 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen T-
339/16, T-352/16 och T-391/1622, som 
avsåg en talan om ogiltigförklaring av 
förordning (EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer som används för 
att bedöma RDE-provningsresultatens 
överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren 
själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer, eftersom de 
berörde en väsentlig del av förordning 
(EG) nr 715/2007.

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen T-
339/16, T-352/16 och T-391/1622, som 
avsåg en talan om ogiltigförklaring av 
förordning (EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer som används för 
att bedöma RDE-provningsresultatens 
överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren 
själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer, eftersom de 
berörde en väsentlig del av förordning 
(EG) nr 715/2007. Felmarginalen bör av 
kommissionen årligen nedjusteras, för att 
det ska framgå både hur 
mätningsförfarandet blir bättre och 
tekniken med PEMS-utrustning går 
framåt, såvida kommissionen inte anger 
en motiverad orsak till att inte kunna göra 
det.

_________________ _________________
22 Dom av den 13 december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento 

22 Dom av den 13 december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento 
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de Madrid mot kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

de Madrid mot kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Ändringsförslag 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen 
T-339/16, T-352/16 och T-391/1622, som 
avsåg en talan om ogiltigförklaring av 
förordning (EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer som används för 
att bedöma RDE-provningsresultatens 
överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren 
själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer, eftersom de 
berörde en väsentlig del av förordning 
(EG) nr 715/2007.

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen 
T-339/16, T-352/16 och T-391/16, som 
avsåg en talan om ogiltigförklaring av 
förordning (EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler som används för att bedöma 
RDE-provningsresultatens 
överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren 
själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler, eftersom de berörde en 
väsentlig del av förordning (EG) nr 
715/2007.

_________________
22 Dom av den 13 december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento 
de Madrid mot kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Ändringsförslag 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen T-
339/16, T-352/16 och T-391/1622, som 
avsåg en talan om ogiltigförklaring av 
förordning (EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer som används för 
att bedöma RDE-provningsresultatens 
överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren 
själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer, eftersom de 
berörde en väsentlig del av förordning 
(EG) nr 715/2007.

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen T-
339/16, T-352/16 och T-391/1622, som 
avsåg en talan om ogiltigförklaring av 
förordning (EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler som används för att bedöma 
RDE-provningsresultatens 
överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen kom fram till att endast 
lagstiftaren själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler, eftersom de berörde en 
väsentlig del av förordning (EG) nr 
715/2007.

_________________ _________________
22 Dom av den 13 december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento 
de Madrid mot kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Dom av den 13 december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento 
de Madrid mot kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Ändringsförslag 21
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen T-
339/16, T-352/16 och T-391/1622, som 
avsåg en talan om ogiltigförklaring av 
förordning (EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer som används för 
att bedöma RDE-provningsresultatens 

(7) Den 13 december 2018 meddelade 
tribunalen dom i de förenade målen T-
339/16, T-352/16 och T-391/16, som avsåg 
en talan om ogiltigförklaring av förordning 
(EU) 2016/646. Tribunalen 
ogiltigförklarade den del av förordning 
(EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler som används för att bedöma 
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överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren 
själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer, eftersom de 
berörde en väsentlig del av förordning 
(EG) nr 715/2007.

RDE-provningsresultatens 
överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. 
Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren 
själv kunde införa dessa 
överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler, eftersom de berörde en 
väsentlig del av förordning (EG) nr 
715/2007.

_________________
22 Dom av den 13 december 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento 
de Madrid mot kommissionen, T-339/16, 
T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Motivering

Den 13 december 2018 meddelade tribunalen dom i de förenade målen T-339/16, T-352/16 
och T-391/16, som avsåg en talan om ogiltigförklaring av förordning (EU) 2016/646. 
Tribunalen ogiltigförklarade den del av förordning (EU) 2016/646 där de 
överensstämmelsefaktorer och felmarginaler som används för att bedöma 
RDE-provningsresultatens överenstämmelse med utsläppsgränserna i 
förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. Tribunalen kom fram till att endast lagstiftaren själv 
kunde införa dessa överensstämmelsefaktorer och felmarginaler, eftersom de berörde en 
väsentlig del av förordning (EG) nr 715/2007.

Ändringsförslag 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna. Därför är det, 
även med tanke på att det på det nuvarande 
tekniska utvecklingsstadiet fortfarande 
finns skillnader mellan utsläpp som 
uppmäts vid verklig körning och utsläpp 
som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt 
att införa överensstämmelsefaktorerna i 
förordning (EG) nr 715/2007.

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna och 
felmarginalerna. Därför är det, även med 
tanke på att det på det nuvarande tekniska 
utvecklingsstadiet fortfarande finns 
skillnader mellan utsläpp som uppmäts vid 
verklig körning och utsläpp som uppmäts i 
ett laboratorium, lämpligt att införa exakt 
samma överensstämmelsefaktorer och 



AM\1197727SV.docx 13/44 PE646.974v01-00

SV

felmarginaler i förordning (EG) nr 
715/2007.

Or. en

Ändringsförslag 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna. Därför är det, 
även med tanke på att det på det nuvarande 
tekniska utvecklingsstadiet fortfarande 
finns skillnader mellan utsläpp som 
uppmäts vid verklig körning och utsläpp 
som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt 
att införa överensstämmelsefaktorerna i 
förordning (EG) nr 715/2007. 

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna och 
felmarginalerna. Därför är det, även med 
tanke på att det på det nuvarande tekniska 
utvecklingsstadiet fortfarande finns 
skillnader mellan utsläpp som uppmäts vid 
verklig körning och utsläpp som uppmäts i 
ett laboratorium, lämpligt att införa samma 
överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler i förordning (EG) nr 
715/2007.

Or. en

Ändringsförslag 24
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna. Därför är det, 
även med tanke på att det på det nuvarande 
tekniska utvecklingsstadiet fortfarande 
finns skillnader mellan utsläpp som 
uppmäts vid verklig körning och utsläpp 
som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt 
att införa överensstämmelsefaktorerna i 

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den 
tekniska motiveringen till 
överensstämmelsefaktorerna och 
felmarginalerna. Därför är det, även med 
tanke på att det på det nuvarande tekniska 
utvecklingsstadiet fortfarande finns 
skillnader mellan utsläpp som uppmäts vid 
verklig körning och utsläpp som uppmäts i 
ett laboratorium, lämpligt att införa samma 
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förordning (EG) nr 715/2007. överensstämmelsefaktorer och 
felmarginaler i förordning (EG) nr 
715/2007.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra principen om ”marginal”, såsom i den 
befintliga lagstiftningen, dvs. förordning (EU) 2016/646 (när det gäller NOx) och förordning 
(EU) 2018/1832 (när det gäller partikelantal). Den befintliga lagstiftningen delar tydligt upp 
den övergripande överensstämmelsefaktorn i två delar: målet för fordonstillverkaren (dvs. en 
överensstämmelsefaktor som tillämpas på gränsvärdet för det faktiska utsläppet vid 
avgasröret) och variabiliteten i ombordsystemet för utsläppsmätning (dvs. felmarginalen).

Ändringsförslag 25
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I Europaparlamentets resolution 
av den 28 mars 2019 om den senaste 
utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen 
välkomnade man tribunalens avgörande 
och uppmanade uttryckligen 
kommissionen att inte införa några nya 
överensstämmelsefaktorer i syfte att 
säkerställa att utsläppsnormerna Euro 6 
inte urvattnas ytterligare utan uppfylls vid 
normal användning, i enlighet med vad 
som ursprungligen föreskrevs i 
förordning (EG) nr 715/2007.

Or. en

Ändringsförslag 26
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, 
Pierre Karleskind

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 se över de 
slutliga överensstämmelsefaktorerna mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen. I 
detta avseende uppmanas kommissionen 
att beakta de standarder som antagits av 
Europeiska standardiseringskommittén 
(CEN) för ett standardförfarande för att 
bedöma osäkerheten i RDE-mätningar i 
fråga om utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar.
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Or. en

Ändringsförslag 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 se över de 
slutliga överensstämmelsefaktorerna mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen, 
med hänsyn tagen till fordonets verkliga 
användningsförhållanden.

Or. fr

Motivering

RDE-provningsförfaranden använder en teoretisk beräkningsmetod för utsläppsgränser som 
kan vara mer eller mindre i linje med verkliga körförhållanden, beroende på fordonets 
avsedda användning: detta gäller främst nyttofordon, som till skillnad från personbilar 
omfattas av ytterligare parametrar för storlek och nyttolast som har en betydande inverkan 
på bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Tillverkarna kan därför inte göras 
ansvariga för dessa specifika parametrar som rör fordonsanvändning när det gäller att 
fastställa gränsvärden för koldioxidutsläpp och hålla dem i linje med RDE-
provningskriterierna.

Ändringsförslag 29
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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 se över 
felmarginalen mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen av ombordsystemet 
för utsläppsmätning (PEMS).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra principen om ”marginal”, såsom i den 
befintliga lagstiftningen, dvs. förordning (EU) 2016/646 (när det gäller NOx) och förordning 
(EU) 2018/1832 (när det gäller partikelantal). Den befintliga lagstiftningen delar tydligt upp 
den övergripande överensstämmelsefaktorn i två delar: målet för fordonstillverkaren (dvs. en 
överensstämmelsefaktor som tillämpas på gränsvärdet för det faktiska utsläppet vid 
avgasröret) och variabiliteten i ombordsystemet för utsläppsmätning (dvs. felmarginalen).

Ändringsförslag 30
Andor Deli

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 se över såväl de 
slutliga överensstämmelsefaktorerna som 
felmarginalen vartannat år mot bakgrund 
av den tekniska utvecklingen.
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Or. en

Ändringsförslag 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 se över 
felmarginalen mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 32
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den 11 december 2019 
offentliggjorde kommissionen sitt 
meddelande om den europeiska gröna 
given, där man lyfter fram behovet av att 
påskynda omställningen till hållbar och 
smart mobilitet, bland annat genom att ta 
itu med alla utsläppskällor så att det från 
2025 och framåt finns en tydlig väg mot 
utsläppsfri mobilitet. För att förverkliga 
denna ambition är det viktigt att 
kommissionen så snart som möjligt och 
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senast i juni 2021 lägger fram nya 
lagstiftningsförslag för att införa 
strängare normer för utsläpp av 
luftföroreningar för fordon med 
förbränningsmotorer, som omfattar alla 
föroreningar och alla bränslen och 
drivsystem under alla körförhållanden, 
samt en handlingsplan för omställningen 
av bilindustrin. Kommissionen bör också 
fasa ut försäljningen av nya personbilar 
och lätta nyttofordon med 
förbränningsmotorer senast 2035, 
samtidigt som man säkerställer att 
reglerna inte hindrar föregångsländer 
från att tillämpa strängare åtgärder på 
nationell nivå för att minska 
koldioxidutsläppen från vägtransporter.

Or. en

Ändringsförslag 33
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att undvika rättsosäkerhet 
både kring typgodkännanden som redan 
beviljats sedan den 1 september 2017 och 
kring framtida typgodkännanden är det 
mycket viktigt att de tidigare antagna 
överensstämmelsefaktorerna återinförs 
utan ändringar, särskilt med tanke på att 
tillverkarna redan har konstruerat sina 
fordon med beaktande av det tidigare 
antagna RDE-förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins
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Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen bör ge CEN i 
uppdrag att utarbeta en PEMS-
prestandastandard för fastställande av 
individuella felmarginaler i PEMS-
systemen. Innan en PEMS-
prestandastandard tillämpas, har 
kommissionen åtagit sig att årligen se 
över felmarginalen och att uppdatera dem 
först när förbättringar av mättekniken har 
gjorts.

Or. en

Motivering

Felmarginalen bör ligga kvar på 0,43 så länge inga tekniska förbättringar av 
mätanordningarna har gjorts eller återspeglas i en CEN PEMS-prestandastandard.

Ändringsförslag 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen måste beakta alla 
standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) för ett 
standardförfarande för att bedöma 
osäkerheten i RDE-mätningar i fråga om 
utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 36
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
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Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen måste beakta alla 
standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) för ett 
standardförfarande för att bedöma 
osäkerheten i RDE-mätningar i fråga om 
utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar.

Or. en

Motivering

Efter omröstning om förslaget till standard har arbetet i CEN avslutats, och det bör komma 
en standard senast i slutet av 2020. Syftet med standarden är att fastställa en osäkerhetsfaktor 
för RDE-mätningar som kan ersätta de specifika marginalerna eller komplettera dem.

Ändringsförslag 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen bör beakta alla 
standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) för ett 
standardförfarande för att bedöma 
osäkerheten i RDE-mätningar i fråga om 
utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar.

Or. en

Motivering

Arbetet i CEN har redan avslutats, och det bör komma en standard senast i slutet av 2020. 
Syftet är att fastställa en osäkerhetsfaktor för RDE-mätningar som kan ersätta de specifika 
marginalerna eller komplettera dem.

Ändringsförslag 38
Kateřina Konečná
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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 
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 

(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, samt 
kraven för genomförandet av förbudet mot 
att använda manipulationsanordningar som 
försämrar effekten hos system för kontroll 
av utsläpp. Vidare bör delegeringen 
omfatta behörighet att ändra förordning 
(EG) nr 715/2007 i syfte att justera 
felmarginalerna för att återspegla den 
tekniska utvecklingen av PEMS. 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.
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möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ändra något i förordning (EG) nr 715/2007 avseende 
information om reparation och underhåll, eftersom alla bestämmelser om detta nu har flyttats 
till den nya ramförordningen om typgodkännande, förordning (EU) 2018/858. Kommissionen 
har redan inlett arbetet med möjliga åtgärder för tiden efter Euro 6. En delegering vad gäller 
översyn av förfaranden för partikelmätning/justering av gränsvärdena för 
partikelmassa/införande av gränsvärden för partikelantal före ett förslag för tiden efter 
Euro 6 verkar onödigt.

Ändringsförslag 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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. 

(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, samt 
kraven för genomförandet av förbudet mot 
att använda manipulationsanordningar som 
försämrar effekten hos system för kontroll 
av utsläpp. Vidare bör delegeringen 
omfatta behörighet att ändra förordning 
(EG) nr 715/2007 i syfte att justera 
felmarginalerna för att återspegla den 
tekniska utvecklingen av PEMS. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
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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 
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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 



AM\1197727SV.docx 25/44 PE646.974v01-00

SV

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 
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.

som används för att mäta utsläpp, och 
kraven för genomförandet av förbudet mot 
att använda manipulationsanordningar som 
försämrar effekten hos system för kontroll 
av utsläpp. Vidare bör delegeringen 
omfatta behörighet att ändra förordning 
(EG) nr 715/2007 i syfte att justera 
felmarginalerna för att återspegla den 
tekniska utvecklingen av PEMS. 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.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införa ändringar i förordning (EG) nr 715/2007 om information 
om reparation och underhåll, eftersom dessa bestämmelser nu flyttas till förordning (EU) 
2018/858. Kommissionen har redan inlett arbetet med möjliga åtgärder för tiden efter Euro 6.

Ändringsförslag 41
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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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 
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 

(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 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.
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akter.

Or. en

Ändringsförslag 42
Maria Grapini

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 

(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 
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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.

interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter bör 
Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaternas experter utan dröjsmål 
erhålla alla nödvändiga handlingar och 
uppgifter, och deras experter bör 
systematiskt ges tillträde till möten i 
kommissionens expertgrupper som arbetar 
med förberedelse av delegerade akter.

Or. ro

Ändringsförslag 43
Andor Deli

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 

(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 
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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 
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.

att justera de slutliga 
överensstämmelsefaktorerna och 
felmarginalen 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 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.

Or. en

Ändringsförslag 44
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Eftersom målen för denna 
förordning, dvs. att fastställa regler för 
utsläpp från motorfordon för att bidra till 
att de grundläggande luftkvalitetsmålen 
uppnås, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna eftersom 
motorfordon med giltigt typgodkännande 
får marknadsföras över nationsgränserna, 
utan snarare, på grund av åtgärdens 
omfattning och verkningar, kan uppnås 
bättre på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 

(14) Målen för denna förordning, dvs. 
att fastställa regler för utsläpp från 
motorfordon för att bidra till att de 
grundläggande luftkvalitetsmålen uppnås, 
kan uppnås av medlemsstaterna i tillräcklig 
utsträckning endast om motorfordon med 
förbränningsmotor, inbegripet även 
motorfordon med giltigt typgodkännande, 
får förbjudas.
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enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 45
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Bestämmelserna kommer att 
behöva revideras så att länder som går 
före kan vidta strängare åtgärder på 
nationell nivå när medlemsstaterna så 
beslutar1a.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_SV.html, punkt 
52.

Or. en

Ändringsförslag 46
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 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 

Dessa skyldigheter omfattar de 
gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga 
I.
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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.”

Or. en

Ändringsförslag 47
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 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 efterlevnad av 
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 eller, 
där så anges, summan av tillämplig 
överensstämmelsefaktor och felmarginal, 
enligt tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska 
uppfylla de utsläppsgränsvärden enligt 
Euro 6 som anges i tabell 2 i den bilagan.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra principen om ”marginal”, såsom i nu gällande 
lagstiftning, dvs. förordning (EU) 2016/646 (när det gäller NOx) och förordning (EU) 
2018/1832 (när det gäller partikelantal). I den nu gällande lagstiftningen görs en tydlig 
tudelning av överensstämmelsefaktorn mellan dels fordonstillverkarens mål (dvs. en 
”överensstämmelsefaktor” som tillämpas på det faktiska utsläppsgränsvärdet vid avgasröret), 
dels variabiliteten i ombordsystemet för utsläppsmätning (dvs. felmarginalen).
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Ändringsförslag 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 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 efterlevnad av 
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 eller, 
där så anges, summan av tillämplig 
överensstämmelsefaktor och felmarginal, 
enligt tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska 
uppfylla de utsläppsgränsvärden enligt 
Euro 6 som anges i tabell 2 i den bilagan.”

Or. en

Ändringsförslag 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 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 efterlevnad av 
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 eller, 
där så anges, summan av tillämplig 
överensstämmelsefaktor och felmarginal, 
enligt tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska 
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uppfylla de utsläppsgränsvärden enligt 
Euro 6 som anges i tabell 2 i den bilagan.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra principen om ”marginal”, såsom i nu gällande 
lagstiftning, dvs. förordning (EU) 2016/646 (när det gäller NOx) och förordning (EU) 
2018/1832 (när det gäller partikelantal). I den nu gällande lagstiftningen görs en tydlig 
tudelning av överensstämmelsefaktorn mellan dels fordonstillverkarens mål, dels 
variabiliteten i ombordsystemet för utsläppsmätning.

Ändringsförslag 50
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Tillverkaren ska utrusta fordonet på 
ett sådant sätt att komponenter som kan 
påverka utsläppen är utformade, 
konstruerade och monterade så att fordonet 
vid normal användning överensstämmer 
med denna förordning.”

”1. Tillverkaren ska utrusta fordonet på 
ett sådant sätt att komponenter som kan 
påverka utsläppen är utformade, 
konstruerade och monterade så att fordonet 
vid normal användning överensstämmer 
med denna förordning. Tillverkaren ska 
också garantera att de 
utsläppsbegränsande anordningarna är 
tillförlitliga, och ska sträva efter att 
minska risken för stöld av dessa 
anordningar eller manipulering av dem.”

Or. en

Ändringsförslag 51
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Med verkan från och med den 2 
juli 2007 får de nationella myndigheterna 
inte, av skäl som hänför sig till fordonens 
utsläpp eller bränsleförbrukning, vägra att 
på en tillverkares begäran meddela EG-
typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande för en ny fordonstyp, eller 
förbjuda registrering, försäljning eller 
ibruktagande av ett nytt fordon, om 
fordonet uppfyller kraven i denna 
förordning, i synnerhet de gränsvärden för 
Euro 5 som anges i tabell 1 i bilaga I eller 
de gränsvärden för Euro 6 som anges i 
tabell 2 i bilaga I, med förbehåll för artikel 
4.1 andra stycket.”

”1. De nationella myndigheterna får, 
av skäl som hänför sig till fordonens 
utsläpp eller bränsleförbrukning, vägra att 
på en tillverkares begäran meddela EG-
typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande för en ny fordonstyp, och 
får förbjuda registrering, försäljning eller 
ibruktagande av ett nytt fordon, också om 
fordonet uppfyller kraven i denna 
förordning, i synnerhet de gränsvärden för 
Euro 5 som anges i tabell 1 i bilaga I eller 
de gränsvärden för Euro 6 som anges i 
tabell 2 i bilaga I, med förbehåll för artikel 
4.1 andra stycket.”

Or. en

Motivering

Viktigt för länder som Danmark, Frankrike osv. som har beslutat att fasa ut 
förbränningsmotorn

Ändringsförslag 52
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 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.

utgår

Or. en



AM\1197727SV.docx 35/44 PE646.974v01-00

SV

Ändringsförslag 53
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 715/2007
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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a i syfte att anta följande 
åtgärder baserat på resultaten från 
Uneces program för partikelmätning, som 
genomförs under ledning av 
världsforumet för harmonisering av 
föreskrifter för fordon, utan att sänka 
miljöskyddsnivån inom unionen:

utgår

a) Ändring av denna förordning i syfte att 
se över de gränsvärden för partikelmassa 
och partikelantal som anges i bilaga I.
b) Komplettering av denna förordning 
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genom antagande av ett reviderat 
mätförfarande för partikelantal.

Or. en

Ändringsförslag 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
14a i syfte att anta följande åtgärder 
baserat på resultaten från Uneces 
program för partikelmätning, som 
genomförs under ledning av 
världsforumet för harmonisering av 
föreskrifter för fordon, utan att sänka 
miljöskyddsnivån inom unionen:

2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
14a:

Or. en

Motivering

Frågorna om partikelutsläpp behandlas av PMP-gruppen i Genève som en förberedelse för 
ett kommissionsförslag om tiden efter Euro 6. Den begäran om delegering av befogenheter 
som anges i punkt 2 är därför irrelevant.

Ändringsförslag 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 

2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
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14a i syfte att anta följande åtgärder 
baserat på resultaten från Uneces 
program för partikelmätning, som 
genomförs under ledning av 
världsforumet för harmonisering av 
föreskrifter för fordon, utan att sänka 
miljöskyddsnivån inom unionen:

14a:

Or. en

Ändringsförslag 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ändring av denna förordning i 
syfte att se över de gränsvärden för 
partikelmassa och partikelantal som 
anges i bilaga I.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ändring av denna förordning i 
syfte att se över de gränsvärden för 
partikelmassa och partikelantal som 
anges i bilaga I.

a) Komplettering av denna förordning 
i syfte att anpassa förfaranden, 
provningar och krav liksom de 
provningscykler som används för att mäta 
utsläpp, så att de i tillräcklig utsträckning 
återspeglar utsläppen under verklig 
körning.
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Or. en

Ändringsförslag 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Komplettering av denna 
förordning genom antagande av ett 
reviderat mätförfarande för partikelantal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Komplettering av denna förordning 
genom antagande av ett reviderat 
mätförfarande för partikelantal.

b) Ändring av denna förordning i syfte 
att revidera de föroreningsspecifika 
felmarginaler som anges i tabell 2a i 
bilaga I mot bakgrund av de tekniska 
framstegen genom att ta hänsyn till den 
tekniska osäkerhet som är kopplad till 
användningen av ombordsystem för 
utsläppsmätning (Pems).

Or. en

Ändringsförslag 61
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a med avseende på

utgår

a) komplettering av denna förordning i 
syfte att anpassa förfaranden, provningar 
och krav liksom de provningscykler som 
används för att mäta utsläpp, så att de i 
tillräcklig utsträckning återspeglar 
utsläppen under verklig körning,
b) ändring av denna förordning i syfte att 
anpassa de föroreningsspecifika slutliga 
överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i 
bilaga I till den tekniska utvecklingen.”

Or. en

Ändringsförslag 62
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) komplettering av denna förordning 
i syfte att anpassa förfaranden, 
provningar och krav liksom de 
provningscykler som används för att mäta 
utsläpp, så att de i tillräcklig utsträckning 
återspeglar utsläppen under verklig 
körning,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 63
Isabel García Muñoz
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ändring av denna förordning i 
syfte att anpassa de föroreningsspecifika 
slutliga överensstämmelsefaktorerna i 
tabell 2a i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika 
slutliga överensstämmelsefaktorerna i 
tabell 2a i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen.”

b) ändring av denna förordning i syfte 
att revidera de föroreningsspecifika 
felmarginaler som anges i tabell 2a i 
bilaga I mot bakgrund av de tekniska 
framstegen genom att ta hänsyn till den 
tekniska osäkerhet som är kopplad till 
användningen av ombordsystem för 
utsläppsmätning (Pems).”

Or. en

Motivering

Frågorna om partikelutsläpp håller på att behandlas av PMP-gruppen i Genève som en 
förberedelse för ett kommissionsförslag om tiden efter Euro 6. Den begäran om delegering av 
befogenheter som anges i punkt 2 är därför irrelevant. Dessutom är värden för partikelmassa 
och partikelantal, liksom mätförfarandet för partikelantal, viktiga delar av den lagstiftning 
som bör antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet och inte genom delegerade akter.
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Ändringsförslag 65
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika slutliga 
överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i 
bilaga I till den tekniska utvecklingen.”

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika 
felmarginalerna i tabell 2a i bilaga I till 
den tekniska utvecklingen.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra principen om ”marginal”, såsom i den 
befintliga lagstiftningen, dvs. förordning (EG) 2016/646 (när det gäller NOx) och förordning 
(EG) 2018/1832 (när det gäller partikelantal). Den befintliga lagstiftningen delar tydligt upp 
överensstämmelsefaktorn i två delar: målet för fordonstillverkaren (dvs. en 
överensstämmelsefaktor som tillämpas på gränsvärdet för det faktiska utsläppet vid 
avgasröret) och variabiliteten i ombordsystemet för utsläppsmätning (dvs. felmarginalen).

Ändringsförslag 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika slutliga 
överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i 
bilaga I till den tekniska utvecklingen.”

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika 
felmarginalerna i tabell 2a i bilaga I till 
den tekniska utvecklingen.”

Or. en

Ändringsförslag 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika slutliga 
överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i 
bilaga I till den tekniska utvecklingen.”

b) ändring av denna förordning i syfte 
att anpassa de föroreningsspecifika 
felmarginalerna i tabell 2a i bilaga I till 
den tekniska utvecklingen.”

Or. en

Ändringsförslag 68
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 14 ska följande punkt 
införas:
3a. Kommissionen ska bevaka de tekniska 
framstegen med avseende på den 
mätosäkerhet som är kopplad till 
användningen av ombordsystem för 
utsläppsmätning (Pems). Inom två år efter 
tidpunkten för tillämpning, och därefter 
vartannat år, ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den översyn som genomförts 
och, om så är lämpligt, ett 
lagstiftningsförslag i syfte att justera 
värdet på mätosäkerhetsmarginalen nedåt 
i fråga om de föroreningsspecifika 
slutliga överensstämmelsefaktorer som 
anges i tabell 2a i bilaga I.

Or. en
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Motivering

För att ge rättslig säkerhet till tillverkarna och göra det möjligt för EU-institutionerna att få 
sin röst hörd när det gäller lämpligheten för eventuella ändringar, bör översynen av 
överensstämmelsefaktorerna göras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I detta 
avseende bör vi säkerställa att endast felmarginalen justeras nedåt varje gång tekniska 
framsteg uppnåtts när det gäller användningen av Pems. En justeringsfrekvens på två år är 
tillräcklig för att underlätta tillverkares anpassning till ändringarna.

Ändringsförslag 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 14 ska följande punkt 
införas:
5a. Kommissionen ska beakta alla 
standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) och 
som tillhandahåller en tekniskt 
fungerande metod för att bedöma 
mätosäkerhet avseende gas- och 
partikelutsläpp vid verklig körning, i syfte 
att kräva att en sådan standard används i 
enlighet med denna förordning för att en 
lämplig myndighet ska kunna kontrollera 
en viss osäkerhetsmarginal för Pems-
applikationer och för att överväga om 
detta är tillräckligt för att ersätta de 
specifika felmarginaler som anges i tabell 
2a i bilaga I till denna förordning eller för 
att komplettera den.

Or. en

Ändringsförslag 70
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
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Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska beakta alla 
standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) och 
som tillhandahåller en tekniskt 
fungerande metod för att bedöma 
mätosäkerhet avseende gas- och 
partikelutsläpp vid verklig körning, i syfte 
att kräva att en sådan standard används i 
enlighet med denna förordning för att en 
lämplig myndighet ska kunna kontrollera 
en viss osäkerhetsmarginal för Pems-
applikationer och för att överväga om 
detta är tillräckligt för att ersätta de 
specifika felmarginaler som anges i tabell 
2a i bilaga I till denna förordning eller för 
att komplettera den.

Or. en

Motivering

Efter omröstning om förslaget till standard har arbetet i CEN avslutats, och det bör komma 
en standard senast i slutet av 2020. Syftet med standarden är att fastställa en osäkerhetsfaktor 
för RDE-mätningar som kan ersätta de specifika marginalerna eller komplettera dem.

Ändringsförslag 71
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tredje 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den femte 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. ro


