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Ändringsförslag 72
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilagan – stycke -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 715/2007
Bilaga I – tabell 2

Gränsvärden

Kolmonoxi
d (massa) 

(CO)

Kolväten 
(massa) 
(THC)

Kolväten 
exklusive 

metan 
(massa) 

(NMHC)

Kväveoxi
der 

(massa) 
(NOx)

Kolväten och 
kväveoxider 
(sammanlagd 
massa) (THC 

+ NOx)

Partiklar 
(massa) (PM)(1)

Partiklar (antal) (1) (P)

Referens 
massa 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategori Klass PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

M – Alla 1 
000

500 100 – 68 – 60 80 – 170 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1 I RM          
≤ 1 305

1 
000

500 100 – 68 – 60 80 – 170 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

Nuvarande text

Tabell 2

Utsläppsgränsvärden enligt Euro 6
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II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1 
810

630 130 – 90 – 75 105 – 195 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

III 1 760 <  
RM

2 
270

740 160 – 108 – 82 125 – 215 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 Alla 2 
270

740 160 – 108 – 82 125 – 215 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) En utsläppsgräns på 5,0 mg/km partikelmassa gäller för fordonstyper som godkänts för denna tabells utsläppsgränser med det föregående 
partikelmassmätningsprotokollet, före 1.9.2011.
(2) Gränsvärden för partikelmassa och partikelantal för gnisttändningsmotorer är bara tillämpliga på fordon med motorer med direktinsprutning.
(3) Fram till tre år efter de datum som anges i artikel 10.4 och 10.5 för nya typgodkännanden respektive nya fordon, ska om tillverkaren väljer det ett 
utsläppsgränsvärde för partikelantal på 6,0 × 1012 #/km gälla för Euro 6-gnisttändningsfordon med direktinsprutning. Senast när dessa tre år har gått 
ska en provningsmetod för typgodkännande som säkerställer en effektiv begränsning av antalet utsläppta partiklar under verkliga körförhållanden vara 
införd.

Förklaring: PI = styrd tändning, CI = kompressionständning.

GränsvärdenReferens 
massa 

(RM) (kg) Kolmonoxi
d (massa) 

(CO)

Kolväten 
(massa) 
(THC)

Kolväten 
exklusive 

metan 

Kväveoxi
der 

(massa) 

Kolväten och 
kväveoxider 
(sammanlagd 

Partiklar 
(massa) (PM)(1)

Partiklar (antal) (1) (P)

Ändringsförslag 

I bilaga I ska tabell 2 ändras på följande sätt:
Tabell 2

Utsläppsgränsvärden enligt Euro 6
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(massa) 
(NMHC)

(NOx) massa) (THC 
+ NOx)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

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

M – Alla 1 
000

500 100 – 68 – 60 60 – 170 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

I RM          
≤ 1 305

1 
000

500 100 – 68 – 60 60 – 170 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1 
810

630 130 – 90 – 75 75 – 195 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2 
270

740 160 – 108 – 82 82 – 215 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 2 
270

740 160 – 108 – 82 82 – 215 5,0 5,0 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) En utsläppsgräns på 5,0 mg/km partikelmassa gäller för fordonstyper som godkänts för denna tabells utsläppsgränser med det föregående 
partikelmassmätningsprotokollet, före 1.9.2011.
(2) Gränsvärden för partikelmassa och partikelantal för gnisttändningsmotorer är bara tillämpliga på fordon med motorer med direktinsprutning.
(3) Fram till tre år efter de datum som anges i artikel 10.4 och 10.5 för nya typgodkännanden respektive nya fordon, ska om tillverkaren väljer det 
ett utsläppsgränsvärde för partikelantal på 6,0 × 1012 #/km gälla för Euro 6-gnisttändningsfordon med direktinsprutning. Senast när dessa tre år har gått 
ska en provningsmetod för typgodkännande som säkerställer en effektiv begränsning av antalet utsläppta partiklar under verkliga körförhållanden vara 
införd.

Teckenförklaring: PI = styrd tändning, CI = kompressionständning.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilagan – stycke 1
Förordning (EG) nr 715/2007
Bilaga I – 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.
(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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 74
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Bilagan – stycke 1
Förordning (EG) nr 715/2007
Bilaga I – tabell 2a

Kommissionens förslag

”Tabell 2a Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning
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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.
(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 + margin 
med margin = 

0,43 (3a) 

1 + margin 
med margin = 

0,5 (3a)

CFpollutant-temp (3) XX 1 + margin 
med margin = 

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 för att fastställa efterlevnaden av 
Euro 6-utsläppsgränserna, uttryckt som summan av målet för utsläppen från fordon och den 
tekniska osäkerheten i samband med användningen av ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS), dvs. felmarginal.
(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.”
(3a) Kommissionen ska beakta alla standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) och som tillhandahåller en tekniskt fungerande metod för att 
bedöma osäkerheten i RDE-mätningar i fråga om utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar, 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 
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felmarginaler som anges i tabell 2a i bilaga I till denna förordning eller för att komplettera den.

Or. en

Ändringsförslag 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Bilagan – stycke 1
Förordning (EG) nr 715/2007
Bilaga I – 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.
(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 + margin 
med margin = 

0,43 (3a) 

1 + margin 
med margin = 

0,5 (3a)

CFpollutant-temp (3) 2,1 1 + margin 
med margin = 

0,5 
(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig 
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körning.
(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av 
Euro 6-utsläppsgränserna, uttryckt som summan av målet för utsläppen från fordon och den 
tekniska osäkerheten i samband med användningen av ombordsystemet för utsläppsmätning 
(PEMS), dvs. felmarginal.
(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.”
(3a) Kommissionen ska beakta alla standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) och som tillhandahåller en tekniskt fungerande metod för att 
bedöma osäkerheten i RDE-mätningar i fråga om utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar, i syfte att kräva att en sådan standard används i 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 76
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Pieper, Michael Gahler, 
Markus Ferber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Bilagan – stycke 1
Förordning (EG) nr 715/2007
Bilaga I – 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.
(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.”
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Ändringsförslag

”Tabell 2a Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning (0a)

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
(0a)  För att kontrollera en individuell felmarginal i PEM- system som kompletterar eller 
ersätter marginalerna i tabell 2a i bilagan till denna förordning, ska kommissionen ta hänsyn till 
eventuella CEN-standarder som fastställer en PEMS-prestandastandard för mätning av NOx och 
partikelantal.
(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig 
körning.
(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.”

Or. en


