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KORTFATTAD MOTIVERING

Yttrandet från transportutskottet till det ansvariga miljöutskottet är en nödvändig följd av en 
dom om EU:s behörighet.

I domen av den 13 december 2018 fastställdes att överensstämmelsefaktorer för 
typgodkännande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20071 inte 
borde ha fastställts enligt kommittéförfarandet. Man borde i stället ha valt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Ett överklagande mot denna dom pågår fortfarande. Ändå har 
kommissionen beslutat att samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag om införande av 
överensstämmelsefaktorer.

Föredraganden välkomnar att kommissionen med detta lagstiftningsförslag avser att 
säkerställa rättslig säkerhet och tillförlitlighet för tillverkare och konsumenter. Enligt 
föredragaren innebär detta också att tillverkare och konsumenter även fortsättningsvis kan 
tillämpa de överensstämmelsefaktorer som fastställdes redan genom kommittéförfarandet.

Föredraganden föreslår att man i framtiden tydligt ska kunna skilja mellan 
överensstämmelsefaktorer och mätningstoleranser och har uttryckt detta genom 
ändringsförslag.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll 
av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

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 

(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 de reglerade 
föroreningar som omfattas av detta krav 
från fordon i allmänhet, har detsamma inte 
varit fallet för utsläpp av NOx från 
dieselmotorer och partiklar från 
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är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att rätta till 
denna situation.

bensinmotorer med direktinsprutning, som 
är monterade i vissa lätta fordon. Det 
behövs därför åtgärder för att åstadkomma 
ytterligare utsläppsminskningar.

Or. de

Ändringsförslag 2

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 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. de

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Till följd av detta utarbetade 
kommissionen en ny metod för provning 
av fordonsutsläpp under verkliga 
körförhållanden: RDE-
provningsförfarandet. RDE-
provningsförfarandet infördes genom 
kommissionens förordningar (EU) 
2016/4276 och (EU) 2016/6467, fördes 
sedan över till förordning (EU) 2017/1151 
och förbättrades ytterligare genom 
kommissionens förordning (EU) 

(5) Till följd av detta utarbetade 
kommissionen en ny metod för provning 
av fordonsutsläpp under verkliga 
körförhållanden: RDE-
provningsförfarandet. RDE-
provningsförfarandet infördes genom 
kommissionens förordningar (EU) 
2016/4276 och (EU) 2016/6467 fördes 
sedan över till förordning (EU) 2017/1151 
och förbättrades ytterligare genom 
kommissionens förordning (EU) 
2017/11548 samt förordning (EU) 
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2017/11548. 2018/18328a.

__________ __________
6 Kommissionens förordning (EU) 
2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 
31.3.2016, s. 1).

6 Kommissionens förordning (EU) 
2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring 
av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 
31.3.2016, s. 1).

7 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).

7 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).

8 Kommissionens förordning (EU) 
2017/1154 av den 7 juni 2017 om ändring 
av förordning (EU) 2017/1151 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG, 
kommissionens förordningar (EG) nr 
692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
692/2008 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 175, 
7.7.2017, s. 708).

8 Kommissionens förordning (EU) 
2017/1154 av den 7 juni 2017 om ändring 
av förordning (EU) 2017/1151 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 om 
typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG, 
kommissionens förordningar (EG) nr 
692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
692/2008 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller 
utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 6) (EUT L 175, 
7.7.2017, s. 708).
8a Kommissionens förordning (EU) 
2018/1832 av den 5 november 2018 om 
ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/46/EG samt 
kommissionens förordningar (EG) nr 
692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att 
förbättra förfaranden och provningar för 
typgodkännande avseende utsläpp av lätta 
personbilar och lätta nyttofordon, 
inbegripet sådana för överensstämmelse 
hos fordon i drift och utsläpp vid verklig 
körning, och införa anordningar för 
övervakning av förbrukning av bränsle 
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och elenergi (EUT L 301, 27.11.2018, s. 
1.)

Or. de

Motivering

Det fanns inga hänvisningar till den fjärde RDE-förordningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/6469 
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) 2016/6469 
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 och 
även till felavvikelserna (felmarginal) i 
ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS). Överensstämmelsefaktorn (CF = 
1) bör vara tydligt åtskild från en 
mätningstolerans (felmarginal) som 
bygger på utrustningsteknik.

__________ __________
9 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).

9 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. de

Ändringsförslag 5

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-391/1610, 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-391/1610, 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. Det pågår fortfarande 
ett överklagandeförfarande mot denna 
dom.

__________ __________
10 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.

10 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. de

Ändringsförslag 6

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. 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 
såväl som mätningstoleransen vid PEMS i 
förordning (EG) nr 715/2007.
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Or. de

Ändringsförslag 7

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 såväl 
som mätningstoleransen (felmarginal) 
mot bakgrund av den tekniska utvecklingen 
när det gäller motorfordon och utrustning 
för utsläppsmätningar och tillämpa dem 
på framtida lagstiftningsakter.

Or. de

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilaga I
Förordning (EG) nr 715/2007
Tabell 2a

Kommissionens förslag

Tabell 2a: Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning

Kväveoxider 
(NOx)

Antal partiklar 
(PN)

Kolmonoxid 
(CO)(1)

Totala kolväten 
(THC)

Kolväten och 
kväveoxider 
sammanlagt 
(THC + NOx)

CFpollutant-final
 (2) 1,43 1,5

CFpollutant-temp 
(3) 2,1 1,5

(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig 
körning.
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(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av Euro 
6-utsläppsgränserna med beaktande av den tekniska osäkerheten i samband med användningen av 
ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS).
(3) CFpollutant-temp är den tillfälliga överensstämmelsefaktor som på tillverkarens begäran får användas 
som alternativ till CFpollutant-final under en period på 5 år och 4 månader räknat från de datum som 
anges i artikel 10.4 och 10.5.”

Ändringsförslag

Tabell 2a: Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning

Kväveoxider 
(NOx)

Antal partiklar 
(PN)

Kolmonoxid 
(CO)(1)

Totala kolväten 
(THC)

Kolväten och 
kväveoxider 
sammanlagt 
(THC + NOx)

CFpollutant-final (2) 1+0,43 1+0,5
CFpollutant-temp (3) 2,1 1+0,5
(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig 
körning.
(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används som summan av det värde som ska 
uppnås för t.ex. en mätningstolerans för att fastställa efterlevnaden av Euro 6-utsläppsgränserna 
med beaktande av den tekniska osäkerheten i samband med användningen av ombordsystemet för 
utsläppsmätning (PEMS).
(3) CFpollutant-temp är den tillfälliga överensstämmelsefaktor som på tillverkarens begäran får användas 
som alternativ till CFpollutant-final under en period på 5 år och 4 månader räknat från de datum som 
anges i artikel 10.4 och 10.5.”

Or. de

Motivering

Överensstämmelsefaktorn ska vara 1, kompletterad med en mätningstolerans av 0.43 
respektive 0.5. Detta illustreras genom en tydlig åtskillnad mellan de två värdena. 
Kommissionens förslag är missvisande, eftersom 1.43 och 1.5 ser ut att vara 
överensstämmelsefaktorn.


