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Tarkistus 72
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2

Raja-arvot

Hiilimonok
sidin (CO) 

massa

Kaikkien 
hiilivetyjen 

(THC) massa

Ei-
metaanisten 
hiilivetyjen 

massa 
(NMHC)

Typen 
oksidien 
massa 
(NOx)

Hiilivetyjen 
ja typen 
oksidien 

yhteenlaskett
u massa 
(THC + 

NOx)

Hiukkasten 
(PM)(1) massa

Hiukkasten lukumäärä 

(P)

Vertailum
assa (RM) 

(kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Ajoneuv
oluokka

Alalu
okka

PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

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

6,0 × 1011

Nykyinen teksti

Taulukko 2

Euro 6 -päästörajat
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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 630 130 - 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 Kaikki 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Jos ajoneuvo on tyyppihyväksytty tämän taulukon päästörajojen osalta käyttäen edellistä hiukkasmassan mittausmenetelmää ennen 1.9.2011, 
sovelletaan hiukkasmassapäästörajaa 5,0 mg/km.
(2) Kipinäsytytysmoottoreita koskevaa hiukkasmassa- ja hiukkasmäärärajoja sovelletaan vain ajoneuvoihin, joissa on suoraruiskutusmoottori.
(3) Kolmen vuoden ajan 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa uusille tyyppihyväksynnille ja uusille autoille vahvistetuista päivämääristä sovelletaan 
suoraruiskutteisella kipinäsytytysmoottorilla varustettuihin Euro 6 -ajoneuvoihin valmistajan valinnan mukaan hiukkasten lukumäärää koskevaa raja-
arvoa 6,0 × 1012 #/km. Viimeistään kyseisiin päivämääriin mennessä on otettava käyttöön tyyppihyväksynnässä käytettävä testausmenetelmä, jolla 
varmistetaan ajoneuvojen päästöissä olevien hiukkasten lukumäärän todellinen rajoittaminen todellisissa ajo-olosuhteissa.”

Selitykset: PI = (Positive Ignition) ottomoottorit, CI = (Compression Ignition) puristussytytysmoottori

Raja-arvotVertailum
assa (RM) Hiilimonok Kaikkien Ei- Typen Hiilivetyjen Hiukkasten Hiukkasten lukumäärä 

Tarkistus 

Muutetaan liitteessä I oleva taulukko 2 seuraavasti:
Taulukko 2

Euro 6 -päästörajat
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sidin (CO) 
massa

hiilivetyjen 
(THC) massa

metaanisten 
hiilivetyjen 

massa 
(NMHC)

oksidien 
massa 
(NOx)

ja typen 
oksidien 

yhteenlaskett
u massa 
(THC + 

NOx)

(PM)(1) massa (P)(kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Ajoneuv
oluokka

Alalu
okka

PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI P(2) (3)I CI

M - Kaikki 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) Jos ajoneuvo on tyyppihyväksytty tämän taulukon päästörajojen osalta käyttäen edellistä hiukkasmassan mittausmenetelmää ennen 1.9.2011, 
sovelletaan hiukkasmassapäästörajaa 5,0 mg/km.
(2) Kipinäsytytysmoottoreita koskevaa hiukkasmassa- ja hiukkasmäärärajoja sovelletaan vain ajoneuvoihin, joissa on suoraruiskutusmoottori.
(3) Kolmen vuoden ajan 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa uusille tyyppihyväksynnille ja uusille autoille vahvistetuista päivämääristä sovelletaan 
suoraruiskutteisella kipinäsytytysmoottorilla varustettuihin Euro 6 -ajoneuvoihin valmistajan valinnan mukaan hiukkasten lukumäärää koskevaa 
raja-arvoa 6,0 × 1012 #/km. Viimeistään kyseisiin päivämääriin mennessä on otettava käyttöön tyyppihyväksynnässä käytettävä testausmenetelmä, 
jolla varmistetaan ajoneuvojen päästöissä olevien hiukkasten lukumäärän todellinen rajoittaminen todellisissa ajo-olosuhteissa.
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Selitykset: PI = (Positive Ignition) ottomoottorit, CI = (Compression Ignition) puristussytytysmoottori

Or. en
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Tarkistus 73
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2 a

Komission teksti

Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut
Typen oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiilimonoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -
päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien 
(PEMS) käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 10 
artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 74
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2 a
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Komission teksti

Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

Typen oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiilimonoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

Tarkistus

Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

Typen oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiilimonoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + marginaali 

marginaalin 
ollessa = 0,43 (3 

a) 

1 + marginaali 
marginaalin 

ollessa = 0,5 (3 a)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + marginaali 
marginaalin 
ollessa = 0,5 

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ja joka ilmaistaan ajoneuvon päästötavoitearvon ja kannettavien 
päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvien teknisten epävarmuustekijöiden, ts. 
virhemarginaalin, summana.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.
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(3 a) Komissio ottaa huomioon kaikki Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymät 
standardit, jotka tarjoavat teknisesti järkevän tavan arvioida RDE-mittausepävarmuutta kaasu- 
ja hiukkaspäästöjen osalta tavoitteenaan edellyttää tällaisen standardin käyttöä tämän asetuksen 
nojalla, jotta asianmukainen viranomainen voi todentaa tietyn epävarmuusmarginaalin 
PEMS-sovelluksissa ja harkita, riittääkö se tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 a 
esitettyjen erityisten virhemarginaalien korvaamiseen tai täydentämiseen.”

Or. en

Tarkistus 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2 a

Komission teksti

Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

Typen oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiilimonoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

Tarkistus

Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

Typen oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiilimonoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)
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CFpollutant-final 
(2) 1 + marginaali 

marginaalin 
ollessa = 0,43 (3 

a) 

1 + marginaali 
marginaalin 

ollessa = 0,5 (3 a)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + marginaali 
marginaalin 
ollessa = 0,5 

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ja joka ilmaistaan ajoneuvon päästötavoitearvon ja kannettavien 
päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvien teknisten epävarmuustekijöiden, ts. 
virhemarginaalin, summana.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.
(3 a) Komissio ottaa huomioon kaikki Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymät 
standardit, jotka tarjoavat teknisesti järkevän tavan arvioida RDE-mittausepävarmuutta kaasu- 
ja hiukkaspäästöjen osalta, ja pyrkii edellyttämään tällaisen standardin käyttöä tämän asetuksen 
puitteissa, jotta asianmukainen viranomainen voi todentaa tietyn epävarmuusmarginaalin 
PEMS-sovelluksissa ja harkita, riittääkö se tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 a 
esitettyjen erityisten virhemarginaalien korvaamiseen tai täydentämiseen.” 

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2 a

Komission teksti

Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

Typen oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiilimonoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
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(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

Tarkistus

Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut (0a)

Typen oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiilimonoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(0 a) Todentaakseen PEM-järjestelmien yksittäisen virhemarginaalin täydentämään tai 
korvaamaan tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa 2 a esitettyjä marginaaleja komissio 
ottaa huomioon kaikki CEN-standardit, joissa määritetään NOx:n ja hiukkasmäärän 
mittaamista koskeva PEMS-päästöstandardi.
(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

Or. en


