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Amendement 72
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I - Tabel 2

Grenswaarden

Massa 
koolmonox

ide (CO)

Massa van 
het totaal aan 
koolwatersto
ffen (THC)

Massa niet-
methaan 

koolwatersto
ffen 

(NMHC)

Massa 
stikstofox

iden 
(NOx)

Gecombineer
de massa 

totale 
koolwatersto

ffen en 
stikstofoxide

n (THC + 
NOx)

Deeltjesmassa 
(PM)(1)

Aantal deeltjes (P)

Referentie
massa 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Categori
e

Klass
e

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

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

Bestaande tekst

Tabel 2

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

6,0 × 1011

(1) Voor voertuigen waarvoor op basis van de emissiegrenswaarden van deze tabel een typegoedkeuring is verleend met het vorige protocol voor 
deeltjesmassameting vóór 1.9.2011, geldt een emissiegrens van 5,0 mg/km voor de deeltjesmassa.
(2) De grenswaarden voor deeltjesmassa en -aantal voor elektrische ontsteking gelden alleen voor voertuigen met directe-inspuitmotoren.
(3) Tot drie jaar na de in artikel 10, leden 4 en 5, genoemde data voor respectievelijk nieuwe typegoedkeuringen en nieuwe voertuigen wordt op verzoek 
van de fabrikant op Euro 6-voertuigen met elektrische ontsteking en directe inspuiting een emissiegrens van 6,0 × 1012#/km voor het deeltjesaantal 
toegepast. Vóór het einde van die periode moet een typegoedkeuringstestmethode worden toegepast die een doeltreffende beperking van het aantal 
uitgestoten deeltjes in reële rijomstandigheden waarborgt.

Verklaring van de gebruikte tekens: PI = elektrische ontsteking, CI = compressieontsteking

Amendement 

Bijlage I, tabel 2, wordt als volgt gewijzigd:
Tabel 2

Euro 6-emissiegrenswaarden
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Grenswaarden

Massa 
koolmonox

ide (CO)

Massa van 
het totaal aan 
koolwatersto
ffen (THC)

Massa niet-
methaan 

koolwatersto
ffen 

(NMHC)

Massa 
stikstofox

iden 
(NOx)

Gecombineer
de massa 

totale 
koolwatersto

ffen en 
stikstofoxide

n (THC + 
NOx)

Deeltjesmassa 
(PM) (1)

Aantal deeltjes (P)

Referentie
massa 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Categori
e

Klass
e

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

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) Voor voertuigen waarvoor op basis van de emissiegrenswaarden van deze tabel een typegoedkeuring is verleend met het vorige protocol voor 
deeltjesmassameting vóór 1.9.2011, geldt een emissiegrens van 5,0 mg/km voor de deeltjesmassa.
(2) De grenswaarden voor deeltjesmassa en -aantal voor elektrische ontsteking gelden alleen voor voertuigen met directe-inspuitmotoren.
(3) Tot drie jaar na de in artikel 10, leden 4 en 5, genoemde data voor respectievelijk nieuwe typegoedkeuringen en nieuwe voertuigen wordt op verzoek 
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van de fabrikant op Euro 6-voertuigen met elektrische ontsteking en directe inspuiting een emissiegrens van 6,0 × 1012#/km voor het deeltjesaantal 
toegepast. Vóór het einde van die periode moet een typegoedkeuringstestmethode worden toegepast die een doeltreffende beperking van het aantal 
uitgestoten deeltjes in reële rijomstandigheden waarborgt.

Verklaring van de gebruikte tekens: PI = elektrische ontsteking, CI = compressieontsteking

Or. en
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Amendement 73
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden
Stikstofoxiden 
(NOX)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoff
en (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoff
en en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn 
verbonden aan het gebruik van een draagbaar emisssiemeetsysteem.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag 
worden gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.”

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Kateřina Konečná

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstofoxiden 
(NOX)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn 
verbonden aan het gebruik van een draagbaar emisssiemeetsysteem.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.”

Amendement

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstofoxiden 
(NOX)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + marge met 

marge = 
0,43 (3a) 

1 + marge met 
marge = 0,5 3a4)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + marge met 
marge = 0,5 

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen, uitgedrukt als de som van de doelstelling inzake 
voertuigemissieprestaties en de technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van 
een draagbaar emissiemeetsysteem, bijvoorbeeld de meettolerantie (foutmarge).
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.
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(3a) De Commissie houdt rekening met alle normen die zijn vastgesteld door het Europees Comité 
voor Normalisatie (CEN) en die een technisch verantwoorde aanpak bieden voor het beoordelen 
van de onzekerheid van RDE-metingen met betrekking tot emissies van gassen en deeltjes, met 
als doel het gebruik van deze normen uit hoofde van deze verordening verplicht te stellen 
wanneer een bevoegde autoriteit een specifieke onzekerheidsmarge voor draagbare 
emissiemeetsystemen verifieert en nagaat of deze volstaat om de in tabel 2a van bijlage I bij deze 
verordening vermelde specifieke meettoleranties te vervangen of om deze tabel aan te vullen.”.

Or. en

Amendement 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstofoxiden 
(NOX)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn 
verbonden aan het gebruik van een draagbaar emisssiemeetsysteem.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.”

Amendement

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstofoxiden 
(NOX)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
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stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margin, wit

h margin = 
0,43 (3a) 

1 + margin, wit
h margin = 

0,5 (3a)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + marge met 
marge = 0,5 

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen, uitgedrukt als de som van de doelstelling inzake 
voertuigemissieprestaties en de technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van 
een draagbaar emissiemeetsysteem, bijvoorbeeld de meettolerantie (foutmarge).
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.
(3 bis) De Commissie houdt rekening met alle normen die zijn vastgesteld door het Europees 
Comité voor Normalisatie (CEN) en die een technisch verantwoorde aanpak bieden voor het 
beoordelen van de onzekerheid van RDE-metingen met betrekking tot emissies van gassen en 
deeltjes, met als doel het gebruik van deze normen in het kader van deze verordening verplicht te 
stellen wanneer een bevoegde autoriteit een specifieke onzekerheidsmarge voor draagbare 
emissiemeetsystemen verifieert en nagaat of deze volstaat om de in tabel 2a van bijlage I bij deze 
verordening vermelde specifieke meettoleranties te vervangen of om deze tabel aan te vullen.”.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstofoxiden 
(NOX)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1.43 1.5
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CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn 
verbonden aan het gebruik van een draagbaar emisssiemeetsysteem.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.”

Amendement

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden(0a)

Stikstofoxiden 
(NOX)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(0a) Wil de Commissie een individuele foutmarge van draagbare emissiemeetsystemen 
verifiëren of de meettoleranties in tabel 2a van bijlage I bij deze verordening aanvullen of 
vervangen, dan houdt zij rekening met alle CEN-normen die deel uitmaken van een 
prestatienorm voor draagbare emissiemeetsystemen voor wat NOx- en PN-metingen betreft.
(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn 
verbonden aan het gebruik van een draagbaar emissiemeetsysteem.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.”

Or. en


