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Изменение 72
Карима Дели

Предложение за регламент
Приложение – Параграф -1 (нов)
Регламент (ЕО) № 715/2007
Приложение — Таблица 2

Гранични стойности

Маса на 
въглеродн
ия оксид 

(СО)

Маса на 
общите 

въглеводоро
ди (ТНС)

Маса на 
неметановит

е 
въглеводоро
ди (NMHC)

Маса на 
азотните 
оксиди 
(NOx)

Обща маса 
на всички 

въглеводоро
ди и азотни 

оксиди 
(THC + 

NOx)

Маса на 
праховите 
частици  
(PM)(1)

Брой на частиците (P)

Референт
на маса 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Категор
ия

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

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

6,0 × 1011

Текст в сила

Таблица 2:

Гранични стойности на емисиите по Евро 6
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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 Всички 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) За превозни средства, получили одобрение на типа съгласно граничните стойности за емисиите в настоящата таблица при предишната 
процедура за измерване на масата на частиците преди 1 септември 2011 г., се прилага гранична стойност за масата на частиците в емисиите 
от 5,0 mg/km.
(2) Пределните стойности за масата и броя на частиците при двигатели с принудително запалване се прилагат само за превозни средства с 
двигатели с директно впръскване на горивото.
(3) До три години след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5, съответно за нови одобрения на типа и нови превозни средства, по избор 
на производителя се прилага гранична стойност за броя на частиците в емисиите от 6,0 × 1012#/km за превозни средства с двигатели с 
принудително запалване и директно впръскване на горивото, отговарящи на Евро 6. Най-късно до тези дати се прилага метод за изпитване за 
одобрение на типа, гарантиращ ефективното ограничаване на броя на частиците, отделяни от превозни средства в реални условия на 
движение.

Легенда на използваните знаци: PI = Принудително запалване, CI = Запалване чрез сгъстяване

Изменение 

В приложение I таблица 2 се изменя, както следва:
Таблица 2:
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Гранични стойности

Маса на 
въглеродн
ия оксид 

(СО)

Маса на 
общите 

въглеводоро
ди (ТНС)

Маса на 
неметановит

е 
въглеводоро
ди (NMHC)

Маса на 
азотните 
оксиди 
(NOx)

Обща маса 
на всички 

въглеводоро
ди и азотни 

оксиди 
(THC + 

NOx)

Маса на 
праховите 

частици (PM) 

(1)

Брой на частиците (P)

Референт
на маса 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Категор
ия

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

M - Всички 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

Гранични стойности на емисиите по Евро 6
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(1) За превозни средства, получили одобрение на типа съгласно граничните стойности за емисиите в настоящата таблица при предишната 
процедура за измерване на масата на частиците преди 1 септември 2011 г., се прилага гранична стойност за масата на частиците в емисиите 
от 5,0 mg/km.
(2) Пределните стойности за масата и броя на частиците при двигатели с принудително запалване се прилагат само за превозни средства с 
двигатели с директно впръскване на горивото.
(3) До три години след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5, съответно за нови одобрения на типа и нови превозни средства, по избор 
на производителя се прилага гранична стойност за броя на частиците в емисиите от 6,0 × 1012#/km за превозни средства с двигатели с 
принудително запалване и директно впръскване на горивото, отговарящи на Евро 6. Най-късно до тези дати се прилага метод за изпитване за 
одобрение на типа, гарантиращ ефективното ограничаване на броя на частиците, отделяни от превозни средства в реални условия на 
движение.

Легенда на използваните знаци: PI = Принудително запалване, CI = Запалване чрез сгъстяване

Or. en
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Изменение 73
Карима Дели

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1
Регламент (ЕО) № 715/2007
Приложение І – Таблица 2а

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение
Азотни 
оксиди (NOx)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводороди 
(THC)

Общо 
въглеводороди 
и азотни 
оксиди (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final

(2)

1.43 1.5

CF pollutant-temp 

(3)
2.1 1.5

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в 
реални условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на 
съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, 
като са отчетени проблемите с техническата неопределеност, свързани с 
използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва 
при поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 
месеца след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5“.

Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 74
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1
Регламент (ЕО) № 715/2007
Приложение І – Таблица 2а
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Текст, предложен от Комисията

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди (NOx)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final(2) 1.43 1.5
CFpollutant-

temp(3)
2.1 1.5

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални 
условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване 
на емисиите (PEMS).
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5“.

Изменение

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди (NOx)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final(2) 1 + 
допустима 
грешка, с 

допустима 
грешка = 

0,43 (3a) 

1 + 
допустима 
грешка, с 

допустима 
грешка = 

0,5 3a4)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + допустим
а грешка, с 
допустима 

грешка = 0,5 
(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални 
условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, изразени като сбор от 
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целевата стойност за емисионните характеристики на превозните средства и 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване 
на емисиите (PEMS), т.е. допустимата грешка.
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5.
(3a) Комисията взема предвид всички стандарти, приети от Европейския комитет по 
стандартизация (CEN), които осигуряват технически издържани подходи за оценка на 
неопределеността на измерването на емисиите при реални условия по отношение на 
емисиите на газове и частици, с цел да се наложи използването на такъв стандарт 
съгласно настоящия регламент, за да може даден подходящ орган да провери определена 
степен на неопределеност за приложенията на PEMS и да прецени дали това е 
достатъчно, за да замени специфичните граници на допустима грешка, посочени в 
таблица 2а от приложение I към настоящия регламент, или да го допълни“.

Or. en

Изменение 75
Карло Фиданца, Евжен Тошеновски, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1
Регламент (ЕО) № 715/2007
Приложение І – Таблица 2а

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди (NOx)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOx)

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

2.1 1.5

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални 
условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване 
на емисиите (PEMS).
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5“.
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Изменение

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди (NOx)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final(2) 1 + 
допустима 
грешка, с 

допустима 
грешка = 

0,43 (3a) 

1 + 
допустима 
грешка, с 

допустима 
грешка = 

0,5 (3a)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + допустим
а грешка, с 
допустима 

грешка = 0,5 
(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални 
условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, изразени като сбор от 
целевата стойност за емисионните характеристики на превозните средства и 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване 
на емисиите (PEMS), т.е. допустимата грешка.
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5.
(3a) Комисията взема предвид всички стандарти, приети от Европейския комитет по 
стандартизация (CEN), които осигуряват технически издържани подходи за оценка на 
неопределеността на измерването на емисиите при реални условия по отношение на 
емисиите на газове и частици, с цел да се наложи използването на такъв стандарт в 
рамките на настоящия регламент, за да може даден подходящ орган да провери 
определена степен на неопределеност за приложенията на PEMS и да прецени дали 
това е достатъчно, за да замени специфичните граници на допустима грешка, посочени 
в таблица 2а от приложение I към настоящия регламент, или да го допълни“.

Or. en

Изменение 76
Свен Шулце, Йенс Гизеке, Ян Кристоф Йотен, Маркус Пипер, Михаел Галер, 
Маркус Фербер, Норберт Линс

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1
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Регламент (ЕО) № 715/2007
Приложение І – Таблица 2а

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди (NOx)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final (2) 1.43 1.5

CFpollutant-temp
(3)

2.1 1.5

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални 
условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване 
на емисиите (PEMS).
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5“.

Изменение

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение (0a)

Азотни 
оксиди (NOx)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final (2) 1.43 1.5

CFpollutant-temp
(3)

2.1 1.5

(0a) С цел да се проверят индивидуалните граници на допустима грешка на 
системите PEM за допълване или замяна на границите на допустима грешка в таблица 
2а в приложението към настоящия регламент, Комисията взема предвид всички 
стандарти на CEN, които определят стандарт за експлоатационни характеристики 
на електромагнитни полета във връзка с измерването на NOx и PN.
(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални 
условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
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граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване 
на емисиите (PEMS).
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5“.

Or. en


