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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av 
motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0851),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0007/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att se till att utsläppen av ultrafina 
partiklar begränsas (högst 0,1 µm) bör 
kommissionen ges behörighet att införa en 
metod som grundar sig på antal partiklar, 
som ett komplement till den nuvarande 
metoden som grundar sig på massa. Den 
antalsbaserade metoden bör bygga på 
resultaten från det program för 
partikelmätning (Particulate Measurement 
Programme – PMP) som genomförs inom 

(11) För att se till att utsläppen av ultrafina 
partiklar begränsas (högst 0,1 µm) bör 
kommissionen ges behörighet att införa en 
metod som grundar sig på antal partiklar, 
som ett komplement till den nuvarande 
metoden som grundar sig på massa.  Den 
antalsbaserade metoden bör bygga på 
resultaten från det program för 
partikelmätning (Particulate Measurement 
Programme – PMP) som genomförs inom 
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ramen för FN:s ekonomiska kommission 
för Europa och vara förenlig med de 
nuvarande ambitiösa miljömålen.

ramen för FN:s ekonomiska kommission 
för Europa och vara förenlig med de 
nuvarande ambitiösa miljömålen. 
Partikelantalet bör fastställas i samband 
med utarbetandet av 
genomförandeåtgärder senast den 
1 april 2009.

Or. de

Motivering

Att fastställa ett partikelantal är viktigt för att garantera användningen av 
halvgenomsläppliga dieselpartikelfilter (closed filters). Till skillnad från vissa filter för 
väggfiltrering (open filters) släpper halvgenomsläppliga filter inte igenom ultrafina partiklar.
Ultrafina partiklar är särskilt inandningsbara och därigenom rejält hälsovådliga.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör anta 
internationella harmoniserade körcykler i 
den provningsmetod som fungerar som 
underlag för lagstiftningen om EG-
typgodkännande med avseende på utsläpp.
Man bör också överväga att använda
PEMS (Portable Emissions Measurement 
Systems) för att kontrollera de faktiska 
utsläppen och att införa förfaranden för att 
begränsa utsläpp utanför cyklerna (OCE).

(12) Kommissionen bör anta 
internationella harmoniserade körcykler i 
den provningsmetod som fungerar som 
underlag för lagstiftningen om EG-
typgodkännande med avseende på utsläpp.
Man bör också införa PEMS (Portable 
Emissions Measurement Systems) för att 
kontrollera de faktiska utsläppen och att 
införa förfaranden för att begränsa utsläpp 
utanför cyklerna (OCE).

Or. de

Motivering

Mätningen av utsläpp under körning uppvisar ofta betydande skillnader i förhållande till de 
siffror som fås fram under körcyklerna vid provning. För att förhindra att fordon utformas 
specifikt för körcykeln och under övrig tid släpper ut mer är det absolut nödvändigt att införa 
PEMS-mätsystem och att kartlägga utsläppen utanför cyklerna. 
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Eftermontering av 
dieselpartikelfilter på tunga fordon kan 
orsaka förhöjda kvävedioxidutsläpp. I 
samband med den tematiska strategin för 
luftförorening bör kommissionen därför 
utarbeta ett lagstiftningsförslag om 
harmonisering av den nationella 
lagstiftningen om eftermontering och 
därvidlag se till att skyldigheter i fråga om 
miljöskydd garanteras.

Or. de

Motivering

Många städer och kommuner kommer att få problem att efterleva de kommande gränsvärdena 
för kvävedioxid i luftkvalitetsdirektivet. För att minska utsläppen från själva källan är det 
därför viktigt att även reglera eftermontering på fordon i drift.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att övervaka hur denna sektor 
bidrar till de globala utsläppen av 
växthusgaser bör kommissionen införa 
mätning av bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen från tunga fordon.

(14) För att övervaka hur denna sektor 
bidrar till de globala utsläppen av 
växthusgaser bör kommissionen införa 
mätning av bränsleförbrukningen och
koldioxidutsläppen från tunga fordon. Vid 
behov bör kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för rådet och 
parlamentet om reglering av 
koldioxidutsläpp från tunga fordon. 

Or. de
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Motivering

Om övervakningen visar på alarmerande värden bör kommissionen förelägga rådet och 
kommissionen ett lagstiftningsförslag för att reglera koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör ges behörighet att 
införa gränsvärden baserade på 
partikelantal i bilaga I, fastställa tillåten 
NO2-halt i gränsvärdet för NOx, fastställa 
särskilda förfaranden, prov och krav för
typgodkännande och en mätmetod för 
partikelantal, samt vidta åtgärder som rör 
utsläpp utanför cyklerna, tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon och körcykler som används för att 
mäta utsläpp. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att 
komplettera denna förordning genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(24) Kommissionen bör ges behörighet att 
införa gränsvärden baserade på 
partikelantal i bilaga I, vid behov fastställa 
tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx, 
fastställa särskilda förfaranden, prov och 
krav för typgodkännande och en mätmetod 
för partikelantal, samt vidta åtgärder som 
rör utsläpp utanför cyklerna, användning 
av PEMS-mätsystem, tillgång till 
information om reparation och underhåll av 
fordon och körcykler som används för att 
mäta utsläpp. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom tillägg av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Mätningen av utsläpp under körning uppvisar ofta betydande skillnader i förhållande till de 
siffror som fås fram under körcyklerna vid provning. För att förhindra att fordon utformas 
specifikt för körcykeln och under övrig tid släpper ut mer är det absolut nödvändigt att införa 
PEMS-mätsystem och att kartlägga utsläppen utanför cyklerna. 
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.9 i 
direktiv 2007/46/EG anta 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel.
Dessa bestämmelser ska inbegripa

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.9 i 
direktiv 2007/46/EG anta 
tillämpningsföreskrifter för den här 
artikeln. Dessa bestämmelser ska finnas 
tillgängliga senast den 1 april 2009 och
inbegripa 

a) utsläpp från avgasrör, inbegripet 
testcykler, utsläpp utanför cyklerna, 
partikelantal, utsläpp vid tomgång, 
röktäthet och de utsläppsbegränsande 
systemens korrekta funktion och 
regenerering,

a) utsläpp från avgasrör, inbegripet 
testcykler, användning av 
PEMS-mätsystem (Portable Emissions 
Measurement Systems) för kontroll av de 
faktiska utsläppen under körning, 
kontroll och begränsning av utsläpp 
utanför cyklerna för att se till att de 
gränsvärden för utsläpp som anges i 
bilaga I efterlevs, fastställande av 
gränsvärden för partikelantal under 
iakttagande av de nuvarande ambitiösa 
miljöskyddskraven, utsläpp vid tomgång, 
röktäthet och de utsläppsbegränsande 
systemens korrekta funktion och 
regenerering

Or. de

Motivering

Genomförandeåtgärderna bör finnas till hands senast den 1 april 2009 så att tillverkare och 
leverantörer har alla nödvändiga uppgifter för att i god tid kunna montera om fordonen enligt 
normerna. Mätningen av utsläpp under körning uppvisar ofta betydande skillnader i 
förhållande till de siffror som fås fram under körcyklerna vid provning. För att förhindra att 
fordon utformas specifikt för körcykeln och under övrig tid släpper ut mer är det absolut 
nödvändigt att införa PEMS-mätsystem och att kartlägga utsläppen utanför cyklerna. 
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.9 i 
direktiv 2007/46/EG anta andra 
bestämmelser om särskilda förfaranden, 
prov och krav på typgodkännande.

Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.9 i 
direktiv 2007/46/EG anta andra 
bestämmelser om särskilda förfaranden, 
prov och krav på typgodkännande för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen på 
områden som omfattas av de nuvarande 
bestämmelserna, dock utan att lätta upp 
de nuvarande ambitiösa 
miljöskyddskraven. Dessa bestämmelser 
ska antas senast den 1 april 2009.

Or. de

Motivering

Inga nya beståndsdelar bör tas upp i kommittéförfarandet, och dagens stränga miljöskydd 
måste bevaras.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användarna ska se till att fordonet inte 
används utan förbrukningsbart reagens.

2. Tillverkarna ska se till att fordonet inte 
kan användas utan förbrukningsbart 
reagens.

Or. de

Motivering

Som lagstiftningen ser ut i dag kan fordon köras även utan reagens och på så vis släppa ut 
mer föroreningar än vad som föreskrivs i bilaga I. För att förhindra detta bör tillverkarna i 
framtiden se till att fordon inte kan köras utan förbrukningsbart reagens.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 oktober 2014 ska de 
nationella myndigheterna när det gäller nya 
fordon som inte uppfyller kraven i denna 
förordning betrakta intyg om 
överenssstämmelse som ogiltiga med 
avseende på tillämpningen av artikel 26 i 
direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl 
som avser utsläpp förbjuda att sådana 
fordon registreras, säljs eller tas i drift.

2. Från och med 1 april 2013 ska de 
nationella myndigheterna när det gäller nya 
fordon som inte uppfyller kraven i denna 
förordning betrakta intyg om 
överensstämmelse som ogiltiga med 
avseende på tillämpningen av artikel 26 i 
direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl 
som avser utsläpp förbjuda att sådana 
fordon registreras, säljs eller tas i drift.

Or. de

Motivering

Ett tidigare startdatum är tekniskt genomförbart och ger kommissionen tillräckligt med tid för 
att avsluta genomförandeåtgärderna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa incitament ska gälla alla nya fordon 
som släpps ut på marknaden i den berörda 
medlemsstaten och som uppfyller kraven i 
denna förordning. De ska dock upphöra att 
gälla senast den 1 oktober 2014.

Dessa incitament ska gälla alla nya fordon 
som släpps ut på marknaden i den berörda 
medlemsstaten och som uppfyller kraven i 
denna förordning och i dess 
genomförandeåtgärder. De ska dock 
upphöra att gälla senast den 1 april 2013.

Or. de

Motivering

Ett tidigare startdatum är tekniskt genomförbart och ger kommissionen tillräckligt med tid för 
att avsluta genomförandeåtgärderna.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att köra ett fordon utan förbrukningsbart 
reagens ska betraktas som en överträdelse 
från användarens sida.

utgår

Or. de

Motivering

Som lagstiftningen ser ut i dag kan fordon köras även utan reagens och på så vis släppa ut 
mer föroreningar än vad som föreskrivs i bilaga I. För att förhindra detta bör tillverkarna i 
framtiden vara skyldiga att se till att fordon inte kan köras utan förbrukningsbart reagens.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det partikelmätningsprogram har 
avslutats som genomförs inom ramen för 
FN:s ekonomiska kommission för Europa 
under ledning av världsforumet för 
harmonisering av föreskrifter för fordon 
ska kommissionen, utan att försämra 
miljöskyddet inom gemenskapen

1. När de relevanta delarna har avslutats i 
det partikelmätningsprogram som 
genomförs inom ramen för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa under 
ledning av världsforumet för 
harmonisering av föreskrifter för fordon, 
dock senast den 1 april 2009, ska 
kommissionen, utan att försämra 
miljöskyddet inom gemenskapen

Or. de

Motivering

Genomförandeåtgärderna bör finnas till hands senast den 1 april 2009 så att industrin har 
alla nödvändiga uppgifter för att i god tid kunna montera om fordonen enligt normerna.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska följa utvecklingen 
när det gäller de föroreningar som anges i 
artikel 3.2. Om kommissionen anser det 
lämpligt att reglera utsläppen av ytterligare 
föroreningar ska denna förordning ändras i 
enlighet med detta.

4. Kommissionen ska följa utvecklingen 
när det gäller de föroreningar som anges i 
artikel 3.2. Om kommissionen anser det 
lämpligt att reglera utsläppen av ytterligare 
föroreningar ska den lägga fram ett 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
om ändring av denna förordning.

Or. de

Motivering

Om kommissionen anser sig behöva reglera utsläppen av ytterligare föroreningar bör detta 
ske inom ramen för medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådets direktiv 80/1269/EEG, 
kommissionens direktiv 88/195/EEG, 
97/21/EG, 1999/99/EG och 2005/78/EG 
samt direktiv 2005/55/EG ska upphöra att 
gälla från och med den 1 oktober 2014.

1. Rådets direktiv 80/1269/EEG, 
kommissionens direktiv 88/195/EEG, 
97/21/EG, 1999/99/EG och 2005/78/EG 
samt direktiv 2005/55/EG ska upphöra att 
gälla från och med den 1 april 2013.

Or. de

Motivering

Ett tidigare startdatum är tekniskt genomförbart och ger kommissionen tillräckligt med tid för 
att avsluta genomförandeåtgärderna.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordningen ska tillämpas från och med 
den 1 april 2013. Artiklarna 8.3 och 10 ska 
dock tillämpas från och med 
ikraftträdandet och punkterna 1 a i, 1 b i, 
2 a, 3 a i, 3 b i, 3 c i och 3 d i i bilaga II ska 
tillämpas från och med 
den 1 oktober 2014.

Förordningen ska tillämpas från och med 
den 1 april 2012. Artiklarna 8.3 och 10 ska 
dock tillämpas från och med 
ikraftträdandet och punkterna 1 a i, 1 b i, 
2 a, 3 a i, 3 b i, 3 c i och 3 d i i bilaga II ska 
tillämpas från och med den 1 april 2013.

Or. de

Motivering

Ett tidigare startdatum är tekniskt genomförbart och ger kommissionen tillräckligt med tid för 
att avsluta genomförandeåtgärderna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga I
Kommissionens förslag

BILAGA I

Gränsvärden för Euro 6

Gränsvärden
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

PM 
massa

(mg/kW
h)

PM (1) 
antal

(/kWh)

ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 
(PI)

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)
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WHTC 
(2)

Anmärkning:
PI = Gnisttändning.
CI = Kompressionständning.
1) En gräns för partikelantalet ska bestämmas senare.
2) Gränsvärden för internationella harmoniserade stationära och transienta körcykler (WHSC och WHTC) och kommer att 
införas när korrelationsfaktorer fastställts för de nuvarande cyklerna (ESC och ETC).
3) Tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx kan fastställas senare.

Ändringsförslag

BILAGA I

Gränsvärden för Euro 6

Gränsvärden
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

PM 
massa

(mg/kW
h)

PM (1) 
antal

(/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)

Anmärkning:
PI = Gnisttändning.
CI = Kompressionständning.
1) En gräns för partikelantalet ska bestämmas senare, dock senast den 1 april 2009.
2) Gränsvärden för internationella harmoniserade stationära och transienta körcykler (WHSC och WHTC) kommer att införas 
när korrelationsfaktorer fastställts för de nuvarande cyklerna (ESC och ETC), dock senast den 1 april 2009.
3) Tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx kan fastställas senare, dock senast den 1 april 2009.

Or. de

Motivering

Mätningar har visat att tekniken nu har kommit så långt att det går att uppnå ett lägre värde 
än 10 mg/kWh för partikelmassan. Utsläpp av mikropartiklar är ett betydande problem för 
luftkvaliteten och för människors hälsa. Parlamentet har tidigare vid upprepade tillfällen 
påpekat att problemet måste angripas vid själva utsläppskällan. Inte bara transitländer skulle 
på så vis dra nytta av lägre värden för partikelmassan. 
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Genomförandeåtgärderna bör finnas till hands senast den 1 april 2009 så att industrin har 
alla nödvändiga uppgifter för att i god tid kunna montera om fordonen enligt normerna.
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MOTIVERING

Förbränning av fossila bränslen som bensin, diesel och gas orsakar utsläpp som är skadliga för 
hälsan och för växt- och djurlivet och som bidrar till atmosfärens uppvärmning.

Rena lastbilar lämnar ett viktigt bidrag till en bättre luftkvalitet i Europa. Här finns ett nära 
samband med genomsnittsåldern på den fordonspark som trafikerar de europeiska vägarna.
När lastbilarnas genomsnittsålder sjunker ökar andelen lastbilar som släpper ut färre miljö-
och hälsofarliga avgaser.

Kommissionens förslag

Inom ramen för det sjätte miljöhandlingsprogrammet och det tillhörande programmet Ren luft 
i Europa lade kommissionen i september 2005 fram en tematisk strategi för luftförorening.
Förslaget om en Euro 6-förordning, som kommissionen lade fram den 21 december 2007, är 
tänkt som en av åtgärderna för en renare luft.

Syftet med kommissionens förslag är att införa harmoniserade tekniska föreskrifter för tunga 
fordon för att säkerställa en välfungerande inre marknad tillsammans med ett starkt 
miljöskydd. Det införs gränsvärden för skadliga utsläpp av kolmonoxid (CO), kväveoxider 
(NOx) och partiklar (PM). Jämfört med Euro 5 ska den tillåtna partikelmassan minska med 
66 % och NOx-utsläppen med 80 %. För att målet om en fungerande inre marknad 
kombinerad med höga miljöskyddskrav ska kunna uppnås innehåller kommissionsförslaget 
dessutom bestämmelser om tillgång till information om reparation.

Parallellt med detta förslag till förordning (”politisk förordning”) utarbetas enligt 
”tvånivåförfarandet” även en ”teknisk förordning” med de tekniska specifikationerna, som 
också uppfyller de grundläggande kraven.

Euro 6-förordningen ska från och med 2013 ersätta de Euro 4-gränsvärden för utsläpp som 
gäller sedan november 2006 och de Euro 5-gränsvärden som ska tillämpas från och med 
oktober 2008.

Föredragandens linje

Föredraganden beklagar att kommissionens förslag inte är mer ambitiöst i fråga om 
gränsvärdena för partikelmassa. Under de förberedande diskussionerna har det framgått att 
gränsvärdena måste sänkas ytterligare om det ska vara möjligt att garantera användningen av 
halvgenomsläppliga filter som filtrerar bort ultrafina partiklar. Detta är tekniskt genomförbart 
och har redan mätts i tester. Föredraganden föreslår därför att vi går ett steg längre och sänker 
gränsvärdet för partikelmassa från kommissionens föreslagna 10 mg/kWh till 5 mg/kWh.

Enligt kommissionens förslag ska de nya gränsvärdena för utsläpp införas först 2013. Den 
tekniska utvecklingen möjliggör dock ett tidigare startdatum. Föredraganden vill därför att 
arbetet inom kommittéförfarandet ska vara avslutat den 1 april 2009. 36 månader senare, det 
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vill säga den 1 april 2012, ska sedan de nya utsläppsgränserna börja gälla för nya 
fordonstyper, och den 1 april 2013 ska samtliga fordon omfattas.

Problemet med mikropartiklar bör inte försvinna i debatten om kväveoxider. Särskilt i 
storstäderna märks nedsmutsningen. Införandet av ett partikelantal i kombination med en liten 
partikelmassa ska garantera att inga ultrafina partiklar släpps ut. Partikelantalet bör fastställas 
i samband med genomförandeåtgärderna.

Föredraganden stöder och förespråkar den möjlighet som medlemsstaterna alltjämt har enligt 
kommissionsförslaget att verka för ett tidigare införande av rena fordon med hjälp av 
ekonomiska incitament.

Kommissionen har i sitt förslag tagit över bestämmelserna om tillgång till information om 
reparation enligt Euro 5- och Euro 6-normerna. Föredraganden ställer sig bakom 
kommissionens förslag på denna punkt och framhåller att oberoende marknadsaktörer måste 
få reparations- och OBD-information på samma sätt som auktoriserade handlare och 
reparationsfirmor. Underhåll och reparation syftar till att garantera ett funktions- och 
kördugligt fordon. Genom att även oberoende marknadsaktörer problemfritt kan utföra 
reparationer förenklas tillgången till regelbundet underhåll. Detta i sin tur borgar för att 
fordonet är säkert och dessutom miljövänligt i drift, och måste därför understödjas.  

Oberoende tester visar att de faktiska utsläppen under körning mycket väl kan avvika från 
dem som mäts i körcykler vid provning. För att fordonen ska efterleva gränsvärdena även 
utanför körcyklerna kräver föredraganden därför att det införs portabla mätsystem (PEMS, 
Portable Emissions Measurement Systems) och förfaranden för att kartlägga utsläppen utanför 
cyklerna.

Eftermontering av dieselpartikelfilter på tunga fordon kan orsaka förhöjda 
kvävedioxidutsläpp. Många städer och kommuner kommer att få problem att efterleva de 
kommande gränsvärdena för kvävedioxid i luftkvalitetsdirektivet. För att minska utsläppen 
från själva källan är det därför viktigt att även reglera eftermontering på fordon i drift.
Föredraganden uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag om detta.

Mot bakgrund av diskussionerna om klimatförändringarna och målet om kostnadsbesparingar 
genom minskad förbrukning kräver föredraganden vidare att kommissionen, med beaktande 
av de uppmätta värdena, vid behov lägger fram ett förslag om reglering av koldioxidutsläppen 
från tunga fordon.

Vid fördelningen av uppgifter som ska beslutas via medbeslutandeförfarandet respektive 
kommittéförfarandet måste man se till att viktiga beslut som införande av gränsvärden för nya 
ämnen faller under medbeslutandeförfarandet.

Fordon som minskar sina utsläpp med hjälp av ett reagens kan i dag köras även utan detta och 
kan därmed under reella körförhållanden orsaka utsläpp som ligger långt över de påbjudna 
gränsvärdena. Tillverkarna bör i framtiden se till att fordon som tack vare denna teknik ligger 
under Euro 6-gränsvärdena inte längre kan köras utan förbrukningsbart reagens. På så vis 
skulle efterlevnaden av gränsvärdena garanteras.
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