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Ændringsforslag 72
Karima Delli

Forslag til forordning
Bilag – afsnit -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – skema 2

Grænseværdier

Masse af 
carbonmon
oxid (CO)

Masse af 
carbonhydrid

er i alt 
(THC)

Masse af 
andre 

carbonhydrid
er end 
methan 

(NMHC)

Masse af 
nitrogeno

xider 
(NOx)

Samlet 
masse af 
samlede 

carbonhydrid
er og 

nitrogenoxid
er (THC + 

NOx)

Partikelmasse 
(PM)(1)

Partikelantal (P)

Reference
masse 
(RM)  
(kg)

L1     
(mg/km)

L2     (mg/km) L3     (mg/km) L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Klasse Kate
gori

ST KT ST KT ST KT ST KT ST KT ST(2) KT ST(2)(3) KT

M - Alle 1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 6,0 × 1011

Gældende ordlyd

Skema 2

Euro 6-emissionsgrænser
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1011

I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 l130 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 Alle 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) En emissionsgrænse på 5,0 mg/km for partikelmasseemission gælder for køretøjer, der er typegodkendt i henhold til emissionsgrænserne i dette 
skema med den tidligere måleprotokol for partikelmasse inden 1.9.2011.
(2) Grænseværdierne for partikelmasse og partikelantal for køretøjer med styret tænding finder kun anvendelse på køretøjer med motorer med direkte 
indsprøjtning.
(3) Indtil tre år efter de datoer, der er anført i artikel 10, stk. 4 og 5, for henholdsvis nye typegodkendelser og nye køretøjer, gælder en emissionsgrænse 
for partikelantal på 6,0 × 1012 #/km for Euro 6 ST-køretøjer med direkte indsprøjtning efter fabrikantens valg. Indtil senest disse datoer skal der 
gennemføres en prøvningsmetode for typegodkendelse, som sikrer en effektiv begrænsning af antallet af partikler, der udledes af køretøjer under 
faktiske kørselsforhold.

Tegnforklaring ST = styret tænding, KT = kompressionstænding

Ændringsforslag 

Bilag I, skema 2, ændres således:
Skema 2

Euro 6-emissionsgrænser
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Grænseværdier

Masse af 
carbonmon
oxid (CO)

Masse af 
carbonhydrid

er i alt 
(THC)

Masse af 
andre 

carbonhydrid
er end 
methan 

(NMHC)

Masse af 
nitrogeno

xider 
(NOx)

Samlet 
masse af 
samlede 

carbonhydrid
er og 

nitrogenoxid
er (THC + 

NOx)

Partikelmasse 
(PM)(1)

Partikelantal (P)

Reference
masse 
(RM)  
(kg)

L1     
(mg/km)

L2     (mg/km) L3     (mg/km) L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Klasse Kate
gori

ST KT ST KT ST KT ST KT ST KT ST(2) KT ST(2) (3) KT

M - Alle 1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 75 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) En emissionsgrænse på 5,0 mg/km for partikelmasseemission gælder for køretøjer, der er typegodkendt i henhold til emissionsgrænserne i dette 
skema med den tidligere måleprotokol for partikelmasse inden 1.9.2011.
(2) Grænseværdierne for partikelmasse og partikelantal for køretøjer med styret tænding finder kun anvendelse på køretøjer med motorer med direkte 
indsprøjtning.
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(3) Indtil tre år efter de datoer, der er anført i artikel 10, stk. 4 og 5, for henholdsvis nye typegodkendelser og nye køretøjer, gælder en emissionsgrænse 
for partikelantal på 6,0 × 1012 #/km for Euro 6 ST-køretøjer med direkte indsprøjtning efter fabrikantens valg. Indtil senest disse datoer skal der 
gennemføres en prøvningsmetode for typegodkendelse, som sikrer en effektiv begrænsning af antallet af partikler, der udledes af køretøjer under 
faktiske kørselsforhold.

Tegnforklaring ST = styret tænding, KT = kompressionstænding

Or. en
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Ændringsforslag 73
Karima Delli

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 715/2007 
Bilag I – skema 2a

Kommissionens forslag

Skema 2a: Overensstemmelsesfaktorer for emission ved faktisk kørsel
Nitrogenoxider  
(NOx)

Partikelantal 
(PN)

Carbonmonoxi
d (CO)(1)

Carbonhydride
r i alt (THC)

Carbonhydride
r og 
nitrogenoxider 
kombineret 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1,43 1,5

CFpollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) CO-emissionerne måles og registreres ved alle RDE-prøvninger.
(2) CFpollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse 
med Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er 
forbundet med anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).
(3) CFpollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning 
kan anvendes som alternativ til CFpollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, 
der er angivet i artikel 10, stk. 4 og 5."

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 74
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – skema 2a
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Kommissionens forslag

Skema 2a: Overensstemmelsesfaktorer for emission ved faktisk kørsel

Nitrogenoxider 
(NOx)

Partikelantal 
(PN)

Carbonmonoxi
d (CO)(1)

Carbonhydride
r i alt (THC)

Carbonhydride
r og 
nitrogenoxider 
kombineret 
(THC + NOx)

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

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

(1) CO-emissionerne måles og registreres ved alle RDE-prøvninger.
(2) CFpollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse 
med Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet 
med anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).
(3) CFpollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CFpollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5."

Ændringsforslag

Skema 2a: Overensstemmelsesfaktorer for emission ved faktisk kørsel

Nitrogenoxider 
(NOx)

Partikelantal 
(PN)

Carbonmonoxi
d (CO)(1)

Carbonhydride
r i alt (THC)

Carbonhydride
r og 
nitrogenoxider 
kombineret 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margin 

(margin = 0,43
) (3a) 

1 + margin, 
(margin = 0,5) 

(3a4)

CFpollutant-temp 
(3) XX 1 + margin 

(margin = 0,5) 
(1) CO-emissionerne måles og registreres ved alle RDE-prøvninger.
(2) CFpollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse 
med Euro 6-emissionsgrænserne, udtrykt som summen af målet for emissionspræstationer fra 
køretøjer og den tekniske usikkerhed, der er forbundet med anvendelsen af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS), dvs. fejlmargin.
(3) CFpollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CFpollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5
(3a) Kommissionen tager hensyn til enhver standard, der er vedtaget af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), der tilvejebringer en teknisk forsvarlig tilgang til vurdering 
af usikkerhed ved RDE-målinger hvad angår gas- og partikelemissioner, med henblik på at gøre 
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brugen af disse standarder obligatoriske i henhold til denne forordning, således at en kompetent 
myndighed kan kontrollere en specifik usikkerhedsmargin i forbindelse med PEMS og overveje, 
om det er tilstrækkeligt at erstatte de specifikke fejlmarginer, der er angivet i skema 2a i bilag I til 
denne forordning, eller om de skal suppleres.

Or. en

Ændringsforslag 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – skema 2a

Kommissionens forslag

Skema 2a: Overensstemmelsesfaktorer for emission ved faktisk kørsel

Nitrogenoxider 
(NOx)

Partikelantal 
(PN)

Carbonmonoxi
d (CO)(1)

Carbonhydride
r i alt (THC)

Carbonhydride
r og 
nitrogenoxider 
kombineret 
(THC + NOx)

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

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

(1) CO-emissionerne måles og registreres ved alle RDE-prøvninger.
(2) CFpollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse 
med Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet 
med anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).
(3) CFpollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CFpollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5."

Ændringsforslag

Skema 2a: Overensstemmelsesfaktorer for emission ved faktisk kørsel

Nitrogenoxider 
(NOx)

Partikelantal 
(PN)

Carbonmonoxi
d (CO)(1)

Carbonhydride
r i alt (THC)

Carbonhydride
r og 
nitrogenoxider 
kombineret 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margin 

(margin = 0,43
)(3a) 

1 + margin 
(margin = 0,5)(

3a)
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CFpollutant-temp 
(3) 2,1 1 + margin 

(margin = 0,5) 
(1) CO-emissionerne måles og registreres ved alle RDE-prøvninger.
(2) CFpollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse 
med Euro 6-emissionsgrænserne, udtrykt som summen af målet for emissionspræstationer fra 
køretøjer og den tekniske usikkerhed, der er forbundet med anvendelsen af bærbare 
emissionsmålingssystemer (PEMS), dvs. fejlmargin.
(3) CFpollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CFpollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5
(3a) Kommissionen tager hensyn til enhver standard, der er vedtaget af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), der tilvejebringer en teknisk forsvarlig tilgang til vurdering 
af usikkerhed ved RDE-målinger hvad angår gas- og partikelemissioner, med henblik på at gøre 
brugen af disse standarder obligatoriske i henhold til denne forordning, således at en kompetent 
myndighed kan kontrollere en specifik usikkerhedsmargin i forbindelse med PEMS og overveje, 
om det er tilstrækkeligt at erstatte de specifikke fejlmarginer, der er angivet i skema 2a i bilag I til 
denne forordning, eller om de skal suppleres.

Or. en

Ændringsforslag 76
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Pieper, Michael Gahler, 
Markus Ferber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 715/2007
Bilag I – skema 2a

Kommissionens forslag

Skema 2a: Overensstemmelsesfaktorer for emission ved faktisk kørsel

Nitrogenoxider 
(NOx)

Partikelantal 
(PN)

Carbonmonoxi
d (CO)(1)

Carbonhydride
r i alt (THC)

Carbonhydride
r og 
nitrogenoxider 
kombineret 
(THC + NOx)

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

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

(1) CO-emissionerne måles og registreres ved alle RDE-prøvninger.
(2) CFpollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse 
med Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet 
med anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).
(3) CFpollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 



AM\1197658DA.docx 11/11 PE646.958v01-00

DA

anvendes som alternativ til CFpollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5."

Ændringsforslag

Skema 2a: Overensstemmelsesfaktorer for emission ved faktisk kørsel(0a)

Nitrogenoxider 
(NOx)

Partikelantal 
(PN)

Carbonmonoxi
d (CO)(1)

Carbonhydride
r i alt (THC)

Carbonhydride
r og 
nitrogenoxider 
kombineret 
(THC + NOx)

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

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

(0a) Med henblik på at kontrollere en individuel fejlmargin for PEMS-systemer som 
supplement til eller erstatning for marginerne i skema 2a i bilaget til denne forordning tager 
Kommissionen hensyn til eventuelle CEN-standarder, der fastsætter en PEMS-
præstationsstandard for måling af NOx og PN.
(1) CO-emissionerne måles og registreres ved alle RDE-prøvninger.
(2) CFpollutant-final er den overensstemmelsesfaktor, der anvendes til at bestemme overensstemmelse 
med Euro 6-emissionsgrænserne under hensyntagen til den tekniske usikkerhed, der er forbundet 
med anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS).
(3) CFpollutant-temp er den midlertidige overensstemmelsesfaktor, der på fabrikantens anmodning kan 
anvendes som alternativ til CFpollutant-final i en periode på 5 år og 4 måneder efter de datoer, der er 
angivet i artikel 10, stk. 4 og 5."

Or. en


