
Beszámoló 
 

az ENSZ-EGB GRPE  
(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 

65. üléséréről. 
Az értekezlet Genfben, 2013.január 14-18 között került megrendezésre.  
 
Az értekezlet napirendjén az alábbi kérdések megvitatása szerepelt: 
 
I. A plenáris ülés  
 

1.) A napirend elfogadása 
2.) Ismertető a WP29 Bizottság legutóbbi ülésén elhangzottakról. 
3.) Könnyű (személy és kisteher) járművek. 

a.) Összehangolt új vizsgálati eljárások (WLTP) kialakítása. 
b.) Mobil légkondicionáló berendezések vizsgálati eljárása 
c.) Az ENSZ R68, R:83, R101. és R103. sz. előírásainak módosítása 

4.) A nehézgépjármű motorok 
a.) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HDH) 
b.) pótlólag felszerelésre kerülő (Retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 

 követelményei (REC) 
c.) az ENSZ R: 49. sz. előírás továbbfejlesztése 
d.) a 4, 5 és 6. sz. Global Technical Regulation (GTR) további módosítása 

5.) Az R85 és R115.sz előírás kérdései 
6.) Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata (NRMM), a GTR N°11 

sz., valamint az ENSZ R: 96. és R:120.számú előírások módosítása 
a.) az R:96.sz és R120sz előírások 
b.) a GTR N°11 egyes kérdései. 

7.) Részecske emisszió (PMP) program 
8.) Gázzal működő járművek (GFV) 

a.) a 115.sz.előírás (LPG és CNG retrofit) kérdései 
b.) Hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek-környezeti alcsoport 

9.) Motorkerékpár és moped emisszió. 
a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 

(IEPPR) figyelembevételével 
b.) Az ENSZ R: 40.sz., valamint az R. 47.sz. előírások kérdései 
c.) a 2. sz. GTR további módosítása. 

10.) A környezetbarát járművek (EFV) kritériumainak meghatározása 
11.) Elektromos járművek és környezet 
12.) Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD)  
13.) Tüzelőanyagok minősége (FQ)  
14.) Nemzetközi teljes jármű jóváhagyási rendszer (IWVTA) kialakítás 
15.) Az újra feldolgozhatóság    
16.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében 
17.) Egyéb kérdések 

a.) a dízelmotor kipufogógáz rákkeltő hatása. 
b) Fejlett gépjárművezetést támogató rendszerek (ADAS)  

 
II. A munkacsoport ülések 
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A korábbi gyakorlat szerint, az EU DG-Enterprise és a CARS-21 megállapodásnak 
megfelelően, a készülő előírások tudományos és műszaki kérdéseinek alapos megvitatását 
követően, ez ENSZ GRPE keretében létrehozott munkabizottságokban történik az előírások 
szöveges részeinek kidolgozása. A munkabizottságok költségmegtakarítás céljából, egy-egy 
ülésűket a GRPE értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükség szerint felmerülő többit 
Brüsszelben vagy valamely tagállamban tartják.   
 
A plenáris ülést megelőzően, ad. hoc. munkacsoportokban, az alábbi témák vitájára került 
sor: 
 
d.) Elektromos járművek és környezet (EVE) 
e.) Kettősüzemű nehézjárművek (HDDF) 
f.) Nehézgépjárművek hibridhajtással (HDH) 
g.) Mobil légkondicionáló berendezések (MACTP) 
h.) Gázzal működtetett járművek (GFV)  
i.) A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP), 

menetciklus alcsoport (DHC) 
j.) Pótlólag felszerelésre kerülő emisszió-csökkentő berendezések (REC) 
k.) Könnyű járművek vizsgálati ciklus alcsoport (WLTP DTP) 
l.) L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények (EPPR) 
 
Az értekezlet napirendjén szereplő legtöbb kérdés tárgyalása több éve folyik, ezért az 
alábbiakban csak a nagyobb jelentőségű, illetve az újabb anyagokról és előterjesztésekre 
térünk ki (a számozás a plenáris ülés napirendje szerint). 
 
Ad.3 A könnyű (személygépjármű és kisteher) járművek összehangolt vizsgálati 

eljárásának kialakítása, menetciklusok kidolgozása 
 

Az Európában jelenleg alkalmazott személygépjármű emissziós előírás az 1960-as évek 
jellemző forgalmi viszonyainak elemzése alapján készült. A megváltozott közlekedési 
jellemzők mellett gyökeres változás következett be a közlekedési eszközök szerkezeti 
kialakítása, technológiája, valamint a vizsgáló műszerek tekintetében is. Első sorban az 
elektronika és számítástechnika egyre inkább domináns szerepe látszik meghatározónak. Ez is 
indokolta egy alapvetően új, a jelenlegi állapotokat jobban tükröző vizsgálati eljárás 
kialakítását. Az új vizsgálati előírás kialakítási munkái több alcsoportban, összehangoltan 
folynak. 
 
(a) Összehangolt új vizsgálati eljárások  

 
A tervezett új GTR-ben megfogalmazásra kerülő személygépjármű emissziós típusvizsgálati 
előírás nem csak Európában, hanem a világ egyéb helyén is alkalmazásra kerülne, így az 
USA, Japán és más országok előírásaiban is. Az EU állásfoglalása szerint, a soron következő 
EURO 7 emissziós szigorítási követelményeket a már addigra kialakult, új menetciklus 
szerinti elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján tervezik meghatározni, ezért különösen 
fontos, hogy ezek a ciklus-előkészítő munkák időben befejeződjenek. Az eddigi elképzelések 
szerint, ez az új típusvizsgálati ciklus nem lesz egységes valamennyi járműre, kategóriára, 
hanem több részből állna és az egyes vizsgálati ciklusok kiválasztása a forgalmi viszonyoktól 
függően 4 különböző / alacsony (L), közepes (M), magas (H) és különösen magas (ExH)/ 
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besorolású ciklus és a járművek teljesítmény/tömeg valamint a maximális sebessége alapján 
meghatározásra kerülő 3 besorolási osztály alapján történik. Az alábbiakban a jármű-
besorolási kategóriákra vonatkozó illetve a vizsgálati ciklusokra vonatkozó 
javaslatokat mutatjuk be. 

 
 

Az előzetes tervek szerint, a javasolt új ciklus megvalósíthatóságát értékelő, több vizsgáló 
laboratóriumban az egységes metodika szerint jelenleg folyamatban lévő mérések 
tapasztalatairól a következő ülésen várható beszámoló. Ezek alapján a tervezet vizsgálati 
ciklus további finomításosára is sor kerülhet illetve elfogadható lesz a végleges változat. 
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(b) Mobil légkondicionáló berendezések 

 
A téma előzményeként szükséges megemlíteni, hogy négy kutatóintézet, köztük a KTI az EU 
megbízásával kutatásokat és kísérleti méréseket végzett vizsgálati eljárás javaslat céljából. Az 
EU bizottsági javaslatra az új eljárást tartalmazó előírás kialakításának befejezési határidejét 
2014 re módosították. Egy új az alkalmazhatóságot tisztázó kísérletsorozatot („pilot project”) 
kezdtek el a gyártók és jóváhagyó szervek bevonásával, 18 hónapos tervezett időtartamra. A 
munka megkezdéséről és az elképzelt munkafázisokról készült egy rövid ismertető, amely 
alapján a laboratóriumi mérések elkezdődtek. A szerzett tapasztalatokat megvitattuk a 
MACTP munkacsoportülésen és megállapítható volt, hogy az egyes laboratóriumi 
eredmények elég nagy szórást mutatnak, ezért egy újabb körkísérletet határoztak el. A munka- 
csoport ülésen TNO bemutatta a tervezett előírás első vázlatát. Az EU képviselője az estleges 
alkalmazási területre nem adott egyértelmű választ, feltehetően a tüzelőanyag fogyasztás 
meghatározási eljárás kerül kiegészítésre vagy az R101 vagy az R 83 keretében. 

 
(c) Az ENSZ R: 83.sz. előírás módosítása. 

 
Elkészült az EU előterjesztésében az EURO 6 követelményeket tartalmazó R83 07 sz. 
informális munka anyag tervezett (GRPE 65 07). Az anyag néhány ponton korrekcióra szorul, 
de a hibák javítása után a GRPE következő 66.ülésén elfogadásra kerülhet.  

 
(d) Az ENSZ R: 101.sz. (CO2 és üzemanyag fogyasztás) előírás módosítása 

 
Az előző pontban említett célú anyag készült (GRPE 65 08) 

 
(e) A személygépkocsikra vonatkozó ENSZ R:103.sz előírás módosítása 

GRPE 65 09  
 

A (d) illetve (e) pont szerinti anyagok végleges vitájára és tervezett elfogadására a következő, 
86. ülésen kerül sor. 

 
Ad.4. Nehézgépjármű motorok 

 
(a) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HD-HEV) 

 

Az elmúlt években, több országban megjelentek a hibrid hajtású tehergépjárművek az 
alacsonyabb légszennyezés és CO2 kibocsátás valamint  a kőolaj alapú tüzelőanyag 
megtakarítása céljából. A témában munkacsoport kezdte meg tevékenységét az ENSZ EGB 
GRPE szakértői munkacsoportjaként, az elnöki feladatokat az EU tisztségviselője tölti be. Az 
ideiglenes munkacsoport 2010 májusában, Brüsszelben kezdte meg tevékenységét és feladata 
a hibrid járművekre vonatkozó speciális vizsgálati igények megfogalmazása és a vegyes 
működési módnak megfelelő vizsgálati eljárás javaslat elkészítése. Az eddig megtartott 
munkacsoport megbeszélések, és a bemutatott Japán, USA valamint kínai előírások és 
tervezetek alapján elfogadást nyert, hogy az új előírásban az ún. HIL (Hardware-in-the-Loop) 
szimulációs rendszert alkalmazzák az eredetileg elképzelt nagygörgős eljárás illetve a SILS 
(Software-in the Loop Simulation) helyett. A munkák tervezett befejezésére 2014-ben 
kerülhet sor, a GRPE-ben történő elfogadás, illetve a WP.29 ülés jóváhagyását követően. 
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,  
 

(b) A pótlólag felszerelésre kerülő (retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 
követelményei 
 

2010-ben kezdte meg munkáját egy szakértőkből álló munkacsoport, amelynek feladata, hogy 
az üzemben levő autóbuszok és tehergépjárművek légszennyezésének mérséklésére pótlólag 
felszerelésre kerülő (a részecske csökkentésre és/vagy NOx mérséklésre alkalmas) 
berendezések alkalmazásának követelményrendszerét tartalmazó előírás tervezetét elkészítse. 

Az értekezletet megelőzően írásban elküldtük a készülő előírás tervezettel kapcsolatos 
javaslatunkat, amely az értekezlet hivatalos munkaanyagaként az ENSZ honlapján is 
megjelent (REC-14-09). A magyar álláspontban kifejtettük az előírás jóváhagyási 
dokumentum részében a felszerelt emissziócsökkentő berendezéssel elérendő emissziós 
fokozat megjelenítését, mivel ez szükséges lehet az alacsony emissziós zónákba történő 
bejutásra vonatkozó egységes európai szabályozás megalapozásához a tárca álláspontjának 
megfelelően.  

A magyar javaslat ismertetésére és vitájára az első nap elején került sor és elfogadásra került. 
 

Ad.6. Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata (NRMM) 
 
(a) Az ENSZ R: 96.sz előírás (NRMM) kiegészítése. 
 
Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 
A javaslat az EU irányelvekben történt módosításokat átvezetését tartalmazza. A további 
pontosításokkal elfogadott módosítások a WP 29. 2013. júniusi tárgyalását követően az ENSZ 
96 04. jelöléssel kerül kihirdetésre.   
 
 
 
Ad. 7. Részecske emisszió (PMP) program 

 
A program keretében korábban elkészült és a vonatkozó EU és EGB előírások már 
tartalmazzák a kipufogógázban lévő kisméretű részecskék meghatározására szolgáló 
(részecskeszám) vizsgálati eljárásokat és határértékeket. Néhány kérdésben további vizsgálati 
munkák folynak, ezek állásáról, különösen a több laboratóriumban folyó un. „Round Robin” 
összehasonlító kísérletek állásáról, jelentős késéssel, csak most számoltak be. Figyelembe 
véve az újonnan megismert kutatási eredményeket (23nm részecskék), a munkabizottság 
munkaterve kibővül. Változott a munkacsoport vezetése is 

 

Ad. 8 .Gázzal működő járművek (GFV) 
Elfogadásra került az „Euro V” előírásnak megfelelő, kettősüzemű motorok vizsgálati 
követelményeit tartalmazó GRPE-65-37.sz. informális munkaanyag, amely az R.49.rev5. sz. 
előírás részét képezi. 
Az OICA ismertette a GRPE-65-36.sz. informális munkaanyagot, amely a pótlólag átalakításra 
kerülő, kettősüzemben működő dízelmotor jóváhagyó vizsgálatok általános és elvi kérdéseit 
kívánja egységesíteni. 
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Ad. 9. Motorkerékpár és moped emisszió 
 
a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU ban működő 

(IEPPR) munkacsoport elképzelései figyelembevételével 
 

Az L kategóriájú, első sorban a kétkerekű jármű emissziós előírások továbbfejlesztésének 
kérdése szerepelt a GRPE legutóbbi 64. ülés napirendjén illetve a plenáris megbeszélést 
követően tartott szakértői tanácskozáson Az EU képviselője ismertette a bizottság 
elképzelését, amely az alábbiak szerint foglalható össze.  

 
A 2010 októberében elfogadott az L kategóriára vonatkozó típusvizsgálati általános EU 
Rendelet tartalmazza az emissziós követelmények legfontosabb elemeit is. A részletes 
szabályokat a most készülő 4 kiegészítő előírások tartalmazzák, ezek az alábbiak: 

- a 2002/24/EK sz. Közös határozat módosítása,  
- a környezetvédelem és a meghajtásra vonatkozó kritériumok REPPR (Regulation on 

environmental and propulsion performance requirements) 
- a biztonsági előírások 
- a konstrukcióra vonatkozó követelmények 
 

Kidolgozásra kerül az alkalmazásra vonatkozó adminisztrációs szabályok jegyzéke (RAR) 
 
Az elképzelés szerinti, típusvizsgálati környezetvédelmi szigorítási lépcsők:  
 

- Euro 3 (Euro 4 az L3e motorkerékpárokra) 2014 
- Euro 4 (Euro 5 az L3e motorkerékpárokra) 2017 
- Euro 5 (Euro 6 az L3e motorkerékpárokra) 2020 

 
Az előírás csomag alkalmazása, a jelenlegi tervek szerint 2014. januárban kezdődik. 
 
Az EU az új előírás rendszert az EGB keretében kidolgozásra kerülő előírásokra kívánja 
alapozni. E munkát szolgálja a GRPE keretében most megalakult EPPR (Environmental and 
Propulsion Requirements) informális munkacsoport. A készülő új előírásban szerepelni fog a 
CO2 kibocsátás, illetve a tüzelőanyag fogyasztás mérésére és jelentésére valamint annak 
jelölésére vonatkozó kritériumok. Feltétlenül indokolt az „L” kategóriájú járművek új 
légszennyezési követelményeit előkészítő szakértői csoport munkájában történő magyar 
részvétel a munka jelentőségére való tekintettel  
 
c.) a 2. sz. GTR további módosítása  

 
Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/4 valamint a GRPE-65-
17.sz.informális munkaanyagban lévő további módosítások 
 

Japán munkaanyagot készített az előírás egyes számítási képletének módosítására. 
Az anyagot az elmúlt ülésen már meg megvitattuk és a kiegészítésekkel együtt 
elfogadásra került. 
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Ad. 10. A környezetbarát járművek (EFV) kritériumainak meghatározása 
 
A környezetbarát jármű fogalmának vitája igen régen kezdődőt és több konferencia, 
miniszteri tanácskozás és a GRPE is több ülésen foglalkozott ezzel kérdéssel, kézzelfogható 
eredmény nélkül. Az ülésen ismertető hangzott el az újabb fejleményekről. 
 A következő ülés napirendjén ez a kérdés megvitatása nem szerepel. 
 
Ad.11. Elektromos járművek és környezet 
 
A WP.29 döntése szerint új téma tárgyalása kezdődik egy újabb szakértői munkacsoportban 
(EVE) (Electric Vehicles and Environment) 
 
Ismertetésre kerültek a GRPE 65 03.sz, és GRPE 65 31 beszámoló anyagok, valamint a 
munkacsoport tevékenységét szabályozó GRPE 65 04-Rev.1. sz. TOR (Term of Reference) 
A munkacsoport a tevékenységét a tagországok képviselőinek elküldésre kerülő kérdőívre 
beérkező válaszok alapján folytatja munkáját  
 
Ad.12.  Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD 
 
A VPSD munkacsoport vezetője GRPE 65 012.sz, és GRPE 65 13. sz munkaanyagok alapján 
ismertette a terminológiai definíciók tervezett felépítését. Felvetettük, hogy véleményünk 
szerint szükséges lenne kiterjeszteni az anyagot a tüzelőanyagokra is, de erre csak a későbbi 
munkafázisban kerül sor. 
 
Ad.13. Tüzelőanyagok minősége (FQ) 
 

Az  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 sz. és az azt kiegészítő GRPE-65-02.sz. anyag 
szövegmódosításokat tartalmaz az ENSZ R. E.3. konszolidált határozatok szövegébe. A 
javaslat az elmúlt ülésen megvitatásra került, lefolytatott vitát követően  a GRPE 65 02.sz 
anyagban lévő módosításokkal együtt elfogadásra került.  
 
Ad.15  A járművek újrahasznosítása.  
 

A WP.29 legutóbbi ülésén tárgyalta az OICA által előterjesztett WP.29 
ECE/TRANS/WP.29/2012/116 sz. anyagot és kérte a GRPE állásfoglalását. Erre vonatkoztak 
a napirenden lévő GRPE 65-10 és GRPE 65- 11. sz. informális anyagok. Az előterjesztés a 
2005/64/EK illetve a 2009/1/EK irányelvek alapján készült, amelyek már a hazai 
jogszabályban szerepelnek. A GRPE 65- 21. sz orosz előterjesztés további módosításokat 
javasolt, amelyeket azt ülést követően az OICA képviselőivel megvitatnak. 
A GRPE 65- 11. sz. anyag sürgősséggel történő elfogadását az értekezlet többi résztvevőivel 
támogattuk 
 
Ad. 16. Információcsere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében. 
 
A svéd előadó által ismertetett GRPE 65-06.sz.anyag az országuk előírásában szereplő, a 
pótlólag felszerelt (retrofit) dízelmotor emissziós követelményeket és gyakorlatot ismertette. 
 
A japán képviselő az országa tervezett előírásairól készített egy részletes anyagot (GRPE -65-
14.sz.) 
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Az orosz munkaanyag (GRPE 65-20.sz.) a gumiabroncsokból származó részecskék 
fontosságát mutatja be.  
 
Ad. 17 A dízelmotor kipufogógáz rákkeltő hatása 
 
Az ENSZ közlekedési titkárság vezetője Molnár Éva mutatta be az ENSZ  EGB 
Környezetvédelmi divízió által szorgalmazott és a WHO valamint az IARC szakemberek 
munkái alapján összeállított tanulmányt. 
 
 
A beszámolóban említett munkaanyagok az alábbi címen találhatóak: 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeage.html 
 
A jelenleg működő informális csoportok listája a mellékletben található (angol nyelven). 
 
Budapest, 2013. február. 
 
 
Összeállította: Pollák Iván és Uhlik Krisztián 



 9

Melléklet: A jelenleg működő informális csoportok listája 

List of GRPE informal working groups, task forces and subgroups 

Name (Acronym) (Status) Chair or Co-chairs Secretaries End of mandate 

Environmentally 
Friendly Vehicles 
(EFV) (task force) 

Shrikant R. Marathe, 
srmarathe@araiindia.com 

  March 2013 

Environmental and 
Propulsion 
Performance 
Requirements of L-
category vehicles 
(EPPR) (group) 

Petter Ăsman, 
petter.asman@trafikverket.se 

Thomas Vercammen, 
Thomas.Vercammen@honda-
eu.com 

June 2016 

Electric Vehicles and 
the Environment 
(EVE) (group) 

Michael Olechiw, 
Olechiw.Michael@epamail.epa.gov 

Stéphane Couroux, 
stephane.couroux@ec.gc.ca 

November 
2014 

Chen Chunmei (vice-chair), 
chencm@miit.gov.cn 

  

Kazuyuki Narusawa (vice-chair), 
narusawa@ntsel.go.jp 

    

Heavy Duty Hybrids 
(HDH) (group) 

Petter Ăsman, 
petter.asman@trafikverket.se 

Jürgen Stein, 
hj.stein@daimler.com 

June 2014 

Gaseous Fuelled 
Vehicles (GFV) 
(group) 

André Rijnders, 
arijnders@rdw.nl 

Jeffrey Seisler, 
jseisler@cleanfuelsconsulting.org 

June 2014 

 Salvatore Piccolo, 
s.piccolo@federchimica.it  

 

Heavy Duty Dual-
Fuel Task Force 
(HDDV TF) (task 
force) 

Jean-François Renaudin, 
jean-francois.renaudin@volvo.com 

Jeffrey Seisler, 
jseisler@cleanfuelsconsulting.org 

June 2014 

Henk Dekker, 
henk.j.dekker@tno.nl 

  

Liquefied Natural Gas 
Task Force (LNG TF) 
(task force) 

Paul Dijkhof, 
Paul.Dijkhof@kiwa.nl 

Jeffrey Seisler, 
jseisler@cleanfuelsconsulting.org 

June 2014 

  Jaime Del Alamo, 
jaime.alamo@ngvaeurope.eu 

  

Mobile Air 
Conditioning Test 
Procedure (MACTP) 
(group) 

André Rijnders, 
arijnders@rdw.nl 

Hanns-Peter Bietenbeck, 
hbietenb@ford.com 

June 2014 

  Caroline Hosier, 
chosier@ford.com 

  

Particle Measurement 
Programme (PMP) 
(group) 

Giorgio Martini, 
giorgio.martini@jrc.ec.europa.eu 

Caroline Hosier, 
chosier@ford.com 

  

Retrofit Emission 
Control devices 
(REC) (group) 

Henk Baarbé, 
henk.baarbe@minienm.nl 

Dirk Bosteels, 
dirk.bosteels@aecc.be 

June 2014 

Vehicle Propulsion 
System Definitions 
(VPSD) (group) 

Christoph Albus, 
christoph.albus@bmvbs.bund.de 

Daniela Leveratto, 
dleveratto@oica.net 

November 
2013 
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Name (Acronym) (Status) Chair or Co-chairs Secretaries End of mandate 

Worldwide 
harmonized Light 
vehicles Test  
Procedure (WLTP) 
(group) 

  Noriyuki Ichikawa (technical 
secretary), 
nick@ichikawa.tec.toyota.co.jp 

March 2014 

Development of the 
Harmonized driving 
Cycle (DHC) 
(subgroup) 

Hajime Ishii, 
ishii@ntsel.go.jp 

Noriyuki Ichikawa, 
nick@ichikawa.tec.toyota.co.jp 

March 2014 

Development of the 
Test Procedure (DTP) 
(subgroup) 

Giovanni D'Urbano, 
giovanni.durbano@bafu.admin.ch 

Jakob Seiler, 
seiler@vda.de 

March 2014 

Validation Task Force 
(VTF) (subgroup task 
force) 

Alessandro Marotta, 
alessandro.marotta@jrc.ec.europa.eu 

 March 2014 

Lab Process-Electric 
Vehicles 
(LabProcEV) 
(subgroup subgroup) 

Kazuki Kobayashi, 
ka-koba@shinsa.ntsel.go.jp 

 March 2014 

Per Olund, 
per.ohlund@transportstyrelsen.se 

  

Lab Process-Internal 
Combustion Engines 
(LabProcICE) 
(subgroup subgroup) 

Stephan Redmann, 
Stephan.Redmann@bmvbs.bund.de 

 March 2014 

Beatrice Lopez, 
beatrice.lopez@utac.com 

  

Konrad Kolesa, 
Konrad.Kolesa@audi.de 

  

Additional Pollutants 
(AP) (subgroup 
subgroup) 

Astorga Covadonga, 
covadonga.astorga-
llorens@jrc.ec.europa.eu 

 March 2014 

Oliver Moersch, 
oliver.moersch@daimler.com 

  

Particulate Mass-
Particle Number (PM-
PN) (subgroup 
subgroup) 

Caroline Hosier, 
chosier@ford.com 

 March 2014 

Celine Vallaude, 
celine.vallaude@utac.com 

  

Reference Fuel (RF) 
(subgroup subgroup) 

William Coleman, 
william.coleman@volkswagen.de 

  March 2014 

 


