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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af 
motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro 
VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer
(KOM(2007)0851 – C6–0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0851),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0007/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre, at emissionen af ultrafine 
partikler (PM 0,1 µm og derunder) 
begrænses, bør Kommissionen også 
overveje at vedtage en tilgang til 
partikelemission, som er baseret på 
partikelantal som supplement til den 
aktuelt anvendte tilgang, som er baseret på 
partikelmasse. Tilgangen til 
partikelemission, baseret på partikelantal, 
bør bygge på resultaterne af FN/ECE's 

(11) For at sikre, at emissionen af ultrafine 
partikler (PM 0,1 µm og derunder) 
begrænses, bør Kommissionen også 
overveje at vedtage en tilgang til 
partikelemission, som er baseret på 
partikelantal som supplement til den 
aktuelt anvendte tilgang, som er baseret på 
partikelmasse. Tilgangen til 
partikelemission, baseret på partikelantal, 
bør bygge på resultaterne af FN/ECE's 
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program for partikelmåling (Particulate 
Measurement Programme - PMP) og være 
i overensstemmelse med de eksisterende 
ambitiøse mål for miljøet.

program for partikelmåling (Particulate 
Measurement Programme - PMP) og være 
i overensstemmelse med de eksisterende 
ambitiøse mål for miljøet. Partikelantallet 
bør være fastlagt senest den 1. april 2009 
som led i udarbejdelsen af 
gennemførelsesforanstaltningerne.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre et partikelantal for at sikre anvendelse af lukkede dieselpartikelfiltre.
I modsætning til visse åbne filtre sikrer lukkede filtre, at der ikke slipper nogen ultrafine 
partikler igennem. Ultrafine partikler er særlig skadelige for lungerne og indebærer dermed 
betydelige sundhedsrisici.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør anvende 
verdensomspændende harmoniserede 
kørecyklusser i forbindelse med den 
prøvningsmetode, der danner grundlag for 
EF-typegodkendelseslovgivning med 
hensyn til emissioner. Det bør også 
overvejes at anvende bærbare 
emissionsmålingssystemer til efterprøvning 
af de faktiske emissioner ved brug og at 
indføre procedurer til kontrol af "off cycle-
emissioner".

(12) Kommissionen bør anvende 
verdensomspændende harmoniserede 
kørecyklusser i forbindelse med den 
prøvningsmetode, der danner grundlag for 
EF-typegodkendelseslovgivning med 
hensyn til emissioner. Der bør også 
anvendes bærbare 
emissionsmålingssystemer til efterprøvning 
af de faktiske emissioner ved brug og 
indføres procedurer til kontrol af "off 
cycle-emissioner".

Or. de

Begrundelse

Måling af emissioner fra reelle køresituationer afviger ofte betydeligt fra de resultater, der 
opnås ved afprøvninger. For at forhindre at køretøjerne designes specielt med henblik på 
afprøvningerne og resten af tiden udsender større emissioner, er det nødvendigt, at der 
anvendes bærbare emissionsmålingssystemer, og at der tages højde for off-cycle-
emissionerne.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Eftermontering af 
dieselpartikelfiltre på tunge 
erhvervskøretøjer kan fremkalde en øget 
emission af NO2. Som led i 
temastrategien om luftforurening bør 
Kommissionen derfor udarbejde et 
lovgivningsforslag om harmonisering af 
de nationale lovgivninger om 
eftermontering og sørge for, at der i den 
forbindelse sikres miljøhensyn.  

Or. de

Begrundelse
Mange byer og kommuner vil have vanskeligheder med at overholde de kommende NO2-
grænseværdier i direktivet om luftkvalitet. For at sikre, at de kilderelaterede emissioner 
nedsættes, er det derfor vigtigt også at regulere eftermonteringen på ibrugtagne køretøjer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at overvåge denne sektors andel af 
den globale emission af drivhusgasser bør 
Kommissionen indføre måling af de tunge 
erhvervskøretøjers brændstofforbrug og 
CO2-emission.

(14) For at overvåge denne sektors andel af 
den globale emission af drivhusgasser bør 
Kommissionen indføre måling af de tunge 
erhvervskøretøjers brændstofforbrug og 
CO2-emission. Kommissionen bør 
eventuelt forelægge Rådet og Parlamentet 
et lovgivningsforslag om regulering af 
tunge erhvervskøretøjers CO2-emission.

Or. de

Begrundelse
Hvis målingerne viser alarmerende niveauer, bør Kommissionen forelægge Rådet og 
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Parlamentet et lovgivningsforslag med henblik på at regulere CO2-emissionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at indføre grænseværdier 
baseret på partikelantal i bilag I, fastsætte 
det tilladelige niveau af NO2-komponent i 
NOx-grænseværdien, indføre specifikke 
procedurer, prøvninger og krav til
typegodkendelse samt en metode til måling 
af partikelantal og til at vedtage initiativer 
vedrørende off cycle-emissioner, adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og prøvningscyklusser til 
emissionsmåling. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at supplere denne forordning med 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(24) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at indføre grænseværdier 
baseret på partikelantal i bilag I, eventuelt 
fastsætte det tilladelige niveau af NO2-
komponent i NOx-grænseværdien, indføre 
specifikke procedurer, prøvninger og krav 
til typegodkendelse samt en metode til 
måling af partikelantal og til at vedtage 
initiativer vedrørende off cycle-emissioner, 
anvendelse af bærbare 
emissionsmålingssystemer, adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og prøvningscyklusser til 
emissionsmåling. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, herunder ved 
at supplere denne med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. de

Begrundelse
Måling af emissioner fra reelle køresituationer afviger ofte betydeligt fra de resultater, der 
opnås ved afprøvninger.  For at forhindre at køretøjerne designes specielt med henblik på 
afprøvningerne og resten af tiden udsender større emissioner, er det nødvendigt, at der 
anvendes bærbare emissionsmålingssystemer, og at der tages højde for off-cycle-
emissionerne.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4 - indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen træffer i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
39, stk. 9, i direktiv 2007/46/EF 
foranstaltninger til gennemførelse af denne 
artikel. Disse foranstaltninger vedrører 
følgende:

4. Kommissionen træffer i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
39, stk. 9, i direktiv 2007/46/EF 
foranstaltninger til gennemførelse af denne 
artikel. Disse foranstaltninger skal 
foreligge senest den 1. april 2009 og
vedrører følgende: 

a) emissioner fra udstødningen, herunder 
prøvningscyklusser, off cycle-emissioner, 
partikelantal, emissioner ved tomgang, 
røgtæthed og korrekt fungerende og 
regenererende forureningsbegrænsende 
anordninger

a) emissioner fra udstødningen, herunder 
prøvningscyklusser, anvendelse af 
bærbare emissionsmålingssystemer til 
efterprøvning af de faktiske emissioner 
ved brug, efterprøvning og begrænsning 
af off cycle-emissioner for at sikre 
overholdelse af 
emissionsgrænseværdierne i bilag I, 
fastlæggelse af grænseværdier for
partikelantal under overholdelse af de 
eksisterende ambitiøse 
miljøbeskyttelseskrav, emissioner ved 
tomgang, røgtæthed og korrekt fungerende 
og regenererende forureningsbegrænsende 
anordninger

Or. de

Begrundelse
Gennemførelsesforanstaltningerne bør foreligge senest den 1. april 2009, således at 
producenter og underleverandører har adgang til alle oplysninger med henblik på at kunne 
foretage eftermonteringer på køretøjerne i rette tid og i overensstemmelse med normerne. 
Måling af emissioner fra reelle køresituationer afviger ofte betydeligt fra de resultater, der 
opnås ved afprøvninger. For at forhindre at køretøjerne designes specielt med henblik på 
afprøvningerne og resten af tiden udsender større emissioner, er det nødvendigt, at der 
anvendes bærbare emissionsmålingssystemer, og at der tages højde for off-cycle-
emissionerne.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 39, stk. 9, i 
direktiv 2007/46/EF træffe andre 
foranstaltninger vedrørende særlige 
procedurer, prøvninger og krav til 
typegodkendelse.

Kommissionen kan i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 39, stk. 9, i 
direktiv 2007/46/EF træffe andre 
foranstaltninger vedrørende særlige 
procedurer, prøvninger og krav til 
typegodkendelse med det formål at 
tilpasse allerede gældende bestemmelser 
til den tekniske udvikling og uden at 
slække på de eksisterende ambitiøse 
miljøbeskyttelseskrav. Disse 
foranstaltninger vedtages senest den 1. 
april 2009.

Or. de

Begrundelse

Der skal ikke indføres nye elementer under komitologiproceduren, og det skal sikres, at den 
eksisterende høje grad af miljøbeskyttelse opretholdes.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Køretøjets fører skal sikre sig, at 
køretøjet ikke køres uden nødvendige 
reagens.

2. Fabrikanterne skal sikre sig, at 
køretøjet ikke kan køres uden nødvendige 
reagens.

Or. de

Begrundelse
Efter den nuværende lovgivning er det fortsat tilladt at anvende køretøjer uden reagens, og de 
udsender dermed større mængder af skadelige stoffer end fastsat i bilag I. For at forhindre 
dette bør fabrikanterne fremover sikre, at køretøjer ikke kan køres uden reagensforbrugende 
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systemer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med virkning fra 1. oktober 2014 skal 
de nationale myndigheder for så vidt angår 
nye køretøjer, som ikke overholder denne 
forordning, anse typeattester for at være 
ugyldige til de i artikel 26 i direktiv 
2007/46/EF angivne formål og skal med 
begrundelse i emissioner forbyde 
registrering, salg og ibrugtagning af 
sådanne køretøjer.

2. Med virkning fra 1. april 2013 skal de 
nationale myndigheder for så vidt angår 
nye køretøjer, som ikke overholder denne 
forordning, anse typeattester for at være 
ugyldige til de i artikel 26 i direktiv 
2007/46/EF angivne formål og skal med 
begrundelse i emissioner forbyde 
registrering, salg og ibrugtagning af 
sådanne køretøjer.

Or. de

Begrundelse
En tidligere indførelsesdato er teknisk mulig og giver Kommissionen tilstrækkelig tid til at 
afslutte gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne incitamenter skal gælde for alle 
nye køretøjer, som markedsføres på den 
pågældende medlemsstats marked, og som 
overholder denne forordning. De skal dog 
ophøre senest den 1. oktober 2014.

Sådanne incitamenter skal gælde for alle 
nye køretøjer, som markedsføres på den 
pågældende medlemsstats marked, og som 
overholder denne forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil. 
De skal dog ophøre senest den 1. april 
2013.

Or. de
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Begrundelse
En tidligere indførelsesdato er teknisk mulig og giver Kommissionen tilstrækkelig tid til at 
afslutte gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 11 - stk. 2 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De typer af overtrædelser, som køretøjets 
bruger kan begå, og for hvilke der gælder 
sanktioner, omfatter kørsel af et køretøj 
uden den nødvendige reagens.

udgår

Or. de

Begrundelse

Efter den nuværende lovgivning er det fortsat tilladt at anvende køretøjer uden reagens, og de 
udsender dermed større mængder af skadelige stoffer end fastsat i bilag I. For at forhindre 
dette bør fabrikanterne forpligtes til at sikre, at køretøjer ikke kan køres uden 
reagensforbrugende systemer.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når FN/ECE's program om 
partikelmåling, som gennemføres i regi af 
Verdensforummet for harmonisering af 
regulativer for køretøjer, er afsluttet, skal 
Kommissionen uden at mindske 
miljøbeskyttelsesniveauet i Fællesskabet:

1. 1. Når de relevante dele af FN/ECE's 
program om partikelmåling, som 
gennemføres i regi af Verdensforummet for 
harmonisering af regulativer for køretøjer, 
er afsluttet, skal Kommissionen uden at 
mindske miljøbeskyttelsesniveauet i 
Fællesskabet senest den 1. april 2009:

Or. de
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Begrundelse

Gennemførelsesforanstaltningerne bør foreligge senest den 1. april 2009, således at 
industrien har adgang til alle oplysninger med henblik på at kunne foretage eftermonteringer 
på køretøjerne i rette tid og i overensstemmelse med normerne.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen undersøger løbende de 
forurenende stoffer, som er angivet i artikel 
3, punkt 2. Hvis Kommissionen skønner, at 
det er hensigtsmæssigt at indføre 
bestemmelser om emissioner af yderligere 
forurenende stoffer, ændrer den denne 
forordning i overensstemmelse hermed.

4. Kommissionen undersøger løbende de 
forurenende stoffer, som er angivet i artikel 
3, punkt 2. Hvis Kommissionen skønner, at 
det er hensigtsmæssigt at indføre 
bestemmelser om emissioner af yderligere 
forurenende stoffer, forelægger den 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
om ændring af denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Hvis Kommissionen er af den opfattelse, at det er nødvendigt at indføre bestemmelser om 
emissioner af yderligere forurenende stoffer, bør dette ske som led i den fælles 
beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rådets direktiv 80/1269/EØF, 
Kommissionens direktiv 88/195/EØF, 
97/21/EF, 1999/99/EF, 2005/78/EF og 
direktiv 2005/55/EF ophæves med virkning 
fra den 1. oktober 2014.

1. Rådets direktiv 80/1269/EØF, 
Kommissionens direktiv 88/195/EØF, 
97/21/EF, 1999/99/EF, 2005/78/EF og 
direktiv 2005/55/EF ophæves med virkning 
fra den 1. april 2013.

Or. de
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Begrundelse

En tidligere indførelsesdato er teknisk mulig og giver Kommissionen tilstrækkelig tid til at 
afslutte gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 16, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. april 2013. Dog 
anvendes artikel 8, stk. 3, og artikel 10 fra 
ikrafttrædelsesdatoen og punkt 1, litra a), 
nr. i), punkt 1, litra b), nr. i), punkt 2, litra 
a), punkt 3, litra a), nr. i), punkt 3, litra b), 
nr. i), punkt 3, litra c), nr. i) og punkt 3, 
litra d), nr. i) i bilag II fra den 1. oktober 
2014.

Den anvendes fra den 1. april 2012. Dog 
anvendes artikel 8, stk. 3, og artikel 10 fra 
ikrafttrædelsesdatoen og punkt 1, litra a), 
nr. i), punkt 1, litra b), nr. i), punkt 2, litra 
a), punkt 3, litra a), nr. i), punkt 3, litra b), 
nr. i), punkt 3, litra c), nr. i) og punkt 3, 
litra d), nr. i) i bilag II fra den 1. april 
2013.

Or. de

Begrundelse

En tidligere indførelsesdato er teknisk mulig og giver Kommissionen tilstrækkelig tid til at 
afslutte gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I
Kommissionens forslag

BILAG I 

Euro VI-emissionsgrænser 

Grænseværdier
CO 

(mg/km
)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Partikel
masse 
(mg/-
kWh)

Partike
lantal 

(1) 
(#/kWh

)



PR\721750DA.doc 15/18 PE405.926v01-00

DA

ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Anmærkning:
PI = styret tænding 
CI = Kompressionstænding
1) Der skal defineres en norm for partikelantal på et senere tidspunkt.
2) Grænseværdierne for WHSC og WHTC vil blive indført på et senere tidspunkt efter fastsættelse af korrelationsfaktorerne i 
forhold til de nuværende cyklusser (ESC og ETC). 
3) Det tilladelige niveau af NO2-komponent i NOx-grænseværdien vil muligvis blive fastsat på et senere tidspunkt. 

Ændringsforslag

BILAG I 

Euro VI-emissionsgrænser

Grænseværdier
CO 

(mg/km
)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Partikel
masse 
(mg/-
kWh)

Partike
lantal 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 5

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Anmærkning:
PI = styret tænding 
CI = Kompressionstænding
1) Der skal defineres en norm for partikelantal på et senere tidspunkt og senest den 1. april 2009.
2) Grænseværdierne for WHSC og WHTC vil blive indført på et senere tidspunkt og senest den 1. april 2009 efter 
fastsættelse af korrelationsfaktorerne i forhold til de nuværende cyklusser (ESC og ETC).
3) Det tilladelige niveau af NO2-komponent i NOx-grænseværdien vil muligvis blive fastsat på et senere tidspunkt, dog 
senest den 1. april 2009.
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Or. de

Begrundelse

Målinger har vist, at teknologien er så vidt fremskreden, at der kan opnås en lavere værdi for 
partikelmasse end 10 mg/kWh. Emissioner af fint støv er et meget stort problem for 
luftkvaliteten og for menneskers sundhed. Parlamentet har tidligere gentagne gange gjort det 
klart, at problemet skal løses ved emissionskilden. Ikke blot transitlande ville derfor få gavn 
af lavere værdier for partikelmasse.
Gennemførelsesforanstaltningerne bør foreligge senest den 1. april 2009, således at 
industrien har adgang til alle oplysninger med henblik på at kunne foretage eftermonteringer 
på køretøjerne i rette tid og i overensstemmelse med normerne.
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BEGRUNDELSE

Ved forbrænding af brændstoffer som benzin, diesel og gas, der er baseret på fossile 
energiformer, frigives der emissioner, som er skadelige for sundheden samt flora og fauna og 
bidrager til atmosfærens opvarmning.

Rene lastvogne yder et betydeligt bidrag til en bedre luftkvalitet i Europa. Dette hænger 
snævert sammen med gennemsnitsalderen af flåden af motorkøretøjer på Europas veje. Falder 
lastvognenes gennemsnitsalder, stiger andelen af lastvogne, der udsender færre 
miljøforurenende og sundhedsskadelige udstødningsgasser.

Kommissionens forslag

Som led i det sjette miljøhandlingsprogram og programmet "Ren luft i Europa", der hviler 
herpå, forelagde Kommissionen i september 2005 et forslag til en temastrategi om 
luftforurening. Kommissionens forslag til Euro-VI-forordning, der blev fremlagt den 
21.12.2007, skal udgøre en af de foranstaltninger, der skal sikre en bedre luftkvalitet.

I henhold til Kommissionens forslag skal der indføres harmoniserede tekniske bestemmelser 
for tunge erhvervskøretøjer for at sikre, at det indre marked kan fungere, samtidig med at der 
opretholdes et højt miljøbeskyttelsesniveau. Der fastlægges grænseværdier for de skadelige 
emissioner af kulmonoxid (CO), nitrogenoxid (NOX) og partikler (PM). I sammenligning 
med Euro-V skal den tilladte partikelmasse reduceres med 66 % og NOX-emissionen med 80 
%. For at opfylde målet om et velfungerende indre marked, samtidig med at der sikres et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, omfatter Kommissionens forslag desuden foranstaltninger 
vedrørende adgang til reparationsinformationer.

Parallelt med det foreliggende forordningsforslag ("politisk forordning") udarbejdes der efter 
to-fase-strategien også en "teknisk forordning", hvori de tekniske specifikationer, der også 
opfylder de grundlæggende krav, fastlægges.

Euro-VI-forordningen skal fra 2013 erstatte Euro-IV-emissionsgrænseværdierne, der har 
været gældende siden november 2006, og de relevante Euro-V-emissionsgrænseværdier, der 
finder anvendelse fra oktober 2008. 

Ordførerens tilgang

Ordføreren beklager, at Kommissionens forslag ikke er mere ambitiøst, når det gælder 
fastlæggelse af grænseværdier for partikelmasse. Under de forberedende drøftelser er det 
blevet klart, at der er behov for yderligere nedsættelser af grænseværdierne for at sikre 
anvendelse af lukkede filtre, der filtrerer ultrafine partikler. Dette er teknisk muligt, og der er 
også gennemført test med målinger heraf. Ordføreren foreslår derfor, at man går et skridt 
videre og nedsætter grænseværdien for partikelmasse fra 10 mg/kWh i Kommissionens 
forslag til 5 mg/kWh.  

Ifølge Kommissionens forslag skal de nye emissionsgrænseværdier først indføres fra 2013. 
Med teknologiens nuværende stade er det dog muligt at fastlægge en tidligere indførelsesdato. 
Ordføreren kræver derfor, at arbejdet som led i komitologiproceduren afsluttes senest den 1. 
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april 2009. 36 måneder derefter, dvs. den 1. april 2012, skal de nye emissionsgrænseværdier 
gælde for de nye typer af køretøjer og den 1. april 2013 for alle køretøjer.

Problematikken omkring fint støv skal ikke blive glemt som følge af debatten om 
nitrogenoxider. Navnlig i storbyerne mærker man forureningen. Indførelse af et partikelantal 
kombineret med en lav partikelmasse sikrer, at der ikke udsendes ultrafine partikler. 
Partikelantallet bør fastlægges sammen med gennemførelsesforanstaltningerne.

Ordføreren støtter og bifalder, at medlemsstaterne ifølge Kommissionens forslag fortsat har 
mulighed for via finansielle incitamenter at fremme, at der indføres rene køretøjer på et 
tidligere tidspunkt.

Kommissionen har i sit forslag overtaget bestemmelserne om adgang til 
reparationsinformationer i forbindelse med Euro V- og Euro VI-normerne. Ordføreren støtter 
her Kommissionens forslag og understreger, at uafhængige aktører på samme måde som 
autoriserede forhandlere og reparationsvirksomheder skal have standardiseret adgang til 
informationer fra egendiagnosesystemer og reparationsinformationer.  Vedligeholdelse og 
reparation af motorkøretøjer sikrer, at et køretøj er funktionsdygtigt og kan anvendes på 
behørig vis. Hvis også uafhængige aktører uden problemer kan foretage reparationer, 
forenkles adgangen til regelmæssig vedligeholdelse. Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at et 
køretøj kan anvendes på en sikker og desuden miljøvenlig måde og må derfor støttes. 

Uafhængige test viser, at emissioner fra reelle køresituationer kan afvige fra emissioner, der 
måles ved afprøvninger. For at sikre, at køretøjer også overholder grænseværdierne uden for 
testcyklussen, kræver ordføreren, at der anvendes bærbare emissionsmålingssystemer og 
indføres procedurer til kontrol af "off cycle-emissioner".

Eftermontering af dieselpartikelfiltre på tunge erhvervskøretøjer kan forårsage en større NO2-
emission. Mange byer og kommuner vil have vanskeligheder med at overholde de kommende 
NO2-grænseværdier i direktivet om luftkvalitet. For at sikre, at de kilderelaterede emissioner 
nedsættes, er det vigtigt at regulere eftermonteringen på ibrugtagne køretøjer. Ordføreren 
opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag herom.

I lyset af debatten om klimaændringer og på baggrund af besparelserne ved et lavere forbrug 
kræver ordføreren også, at Kommissionen eventuelt forelægger et forslag til regulering af 
tunge erhvervskøretøjers emission af CO2, hvor der er taget hensyn til de målte data.

Ved fastlæggelsen af, hvilke afgørelser der skal træffes som led i henholdsvis den fælles 
beslutningsprocedure og komitologiproceduren, skal det sikres, at vigtige afgørelser som 
indførelse af grænseværdier for nye stoffer træffes som led i den fælles beslutningsprocedure.

Køretøjer, der nedbringer deres emissioner ved hjælp af reagensforbrugende systemer, kan i 
dag også køre uden disse systemer og dermed i reelle køresituationer forårsage emissioner, 
der ligger langt over de krævede grænseværdier. Producenterne bør fremover sikre, at 
køretøjer, der ved hjælp af denne teknologi overholder Euro VI-grænseværdierne, ikke 
længere kan anvendes uden disse reagensforbrugende systemer. Dermed ville man have 
sikret, at grænseværdierne overholdes.
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