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Τροπολογία 72
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Παράρτημα Ι – Πίνακας 2

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου 
του άνθρακα (CO)

Μάζα 
συνολικών 

υδρογονανθρά
κων (THC)

Μάζα 
υδρογονανθράκων 

εκτός μεθανίου 
(NMHC)

Μάζα 
οξειδίων του 

αζώτου (NOx)

Συνδυασμένη 
μάζα συνολικών 

υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 

αζώτου 
(THC + NOx)

Μάζα σωματιδίων 
(PM)(1)

Αριθμός σωματιδίων (P)

Μάζα 
αναφοράς 
(RM) (kg)

L1     (mg/km) L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Κατηγορία Κλάση PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

M - Όλα 1000 500 10
0

- 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

I RM          
≤ 1 305

1000 500 10
0

- 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011N1

II 1 305 < 1810 630 13 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 6,0 × 1011

Ισχύον κείμενο

Πίνακας 2

Όρια εκπομπών Euro 6
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RM ≤ 1 
760

0 1011

III 1 760 <  
RM

2270 740 16
0

- 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 Όλα 2270 740 16
0

- 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Η οριακή τιμή 5,0 mg/km για τη μάζα των εκπομπών σωματιδίων εφαρμόζεται στα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου για τις οριακές τιμές 
εκπομπών του παρόντος πίνακα με το προηγούμενο πρωτόκολλο μέτρησης της μάζας των σωματιδίων, πριν από την 1.9.2011.
(2) Οι οριακές τιμές μάζας και αριθμού σωματιδίων εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας έγχυση.
(3) Έως τρία έτη μετά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και τα νέα οχήματα αντίστοιχα, 
εφαρμόζεται το όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων 6,0 × 1012#/km στα οχήματα Euro 6 με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας 
έγχυση κατ’ επιλογή του κατασκευαστή. Το αργότερο έως τις ημερομηνίες αυτές θα εφαρμοστεί μια μέθοδος δοκιμής για την έγκριση τύπου η οποία 
θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο του αριθμού σωματιδίων που εκπέμπονται από τα οχήματα υπό συνθήκες πραγματικής οδήγησης.»

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση.

Οριακές τιμέςΜάζα 
αναφοράς 
(RM) (kg) Μάζα 

μονοξειδίου του 
άνθρακα (CO)

Μάζα συνολικών 
υδρογονανθράκων 

(THC)

Μάζα 
υδρογονανθράκων 

εκτός μεθανίου 
(NMHC)

Μάζα 
οξειδίων του 

αζώτου (NOx)

Συνδυασμένη 
μάζα συνολικών 

υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 

αζώτου 
(THC + NOx)

Μάζα σωματιδίων 
(PM)(1)

Αριθμός σωματιδίων (P)

Τροπολογία 

Στο Παράρτημα I, ο πίνακας 2 τροποποιείται ως εξής:
Πίνακας 2

Όρια εκπομπών Euro 6
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L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Κατηγορία Κλάση PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI P(2) (3)I CI

M - Όλα 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

(1) Η οριακή τιμή 5,0 mg/km για τη μάζα των εκπομπών σωματιδίων εφαρμόζεται στα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου για τις οριακές τιμές 
εκπομπών του παρόντος πίνακα με το προηγούμενο πρωτόκολλο μέτρησης της μάζας των σωματιδίων, πριν από την 1.9.2011.
(2) Οι οριακές τιμές μάζας και αριθμού σωματιδίων εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας έγχυση.
(3) Έως τρία έτη μετά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και τα νέα οχήματα αντίστοιχα, 
εφαρμόζεται το όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων 6,0 × 1012#/km στα οχήματα Euro 6 με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας 
έγχυση κατ’ επιλογή του κατασκευαστή. Το αργότερο έως τις ημερομηνίες αυτές θα εφαρμοστεί μια μέθοδος δοκιμής για την έγκριση τύπου η οποία 
θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο του αριθμού σωματιδίων που εκπέμπονται από τα οχήματα υπό συνθήκες πραγματικής οδήγησης.»

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση.

Or. en
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Τροπολογία 73
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Παράρτημα Ι – πίνακας 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρακες 
(THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 
αζώτου (THC + 
NOx)

CFρύπου-
τελικός (2)

1,43 1,5

CFρύπου-
προσωρινός 
(3)

2,1 1,5

(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των 
τεχνικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης 
εκπομπών (PEMS).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός 
για περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 
παράγραφοι 4 και 5.».

Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Kateřina Konečná

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Παράρτημα Ι – πίνακας 2α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρακες 
(THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 
αζώτου (THC + 
NOx)

CFρύπου-
τελικός (2)

1,43 1,5

CFρύπου-
προσωρινός (3)

2,1 1,5

(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 
αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών 
(PEMS).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».

Τροπολογία

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρακες 
(THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 
αζώτου (THC + 
NOx)

CFρύπου-
τελικός (2)

1 + περιθώριο, 
με περιθώριο 

= 0,43(3a) 

1 + περιθώριο, 
με περιθώριο 

= 0,53a4)

CFρύπου-
προσωρινός (3)

XX 1 + περιθώριο 
με περιθώριο 

= 0,5 
(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 και εκφράζεται ως το άθροισμα του 
στόχου για τις επιδόσεις εκπομπών του οχήματος και των τεχνικών αβεβαιοτήτων που 
συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS), δηλ. το 
περιθώριο (σφάλματος). 
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(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».
(3α) Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε πρότυπο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) και που παρέχει μια τεχνικώς υγιή προσέγγιση για την αξιολόγηση της 
αβεβαιότητας των μετρήσεων RDE σε ό,τι αφορά τις αέριες και σωματιδιακές εκπομπές, ώστε 
βάσει του παρόντος κανονισμού να απαιτείται η χρήση του προτύπου για να επαληθεύσουν οι 
αρμόδιες αρχές ένα συγκεκριμένο περιθώριο αβεβαιότητας στις εφαρμογές PEMS και να 
εξετάσουν κατά πόσο αυτό είναι αρκετό για να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει τα 
συγκεκριμένα περιθώρια σφάλματος που καθορίζονται στον Πίνακα 2α του Παραρτήματος Ι 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Παράρτημα Ι – πίνακας 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρακες 
(THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 
αζώτου (THC + 
NOx)

CFρύπου-
τελικός (2)

1,43 1,5

CFρύπου-
προσωρινός (3)

2,1 1,5

(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 
αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών 
(PEMS).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».
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Τροπολογία

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρακες 
(THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 
αζώτου (THC + 
NOx)

CFρύπου-
τελικός (2)

1 + περιθώριο, 
με περιθώριο 

= 0,43(3a) 

1 + περιθώριο, 
με περιθώριο 

= 0,5(3a)

CFρύπου-
προσωρινός (3)

2,1 1 + περιθώριο 
με περιθώριο 

= 0,5 
(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 και εκφράζεται ως το άθροισμα του 
στόχου για τις επιδόσεις εκπομπών του οχήματος και των τεχνικών αβεβαιοτήτων που 
συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS), δηλ. το 
περιθώριο (σφάλματος).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».
(3a) Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε πρότυπο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) και που παρέχει μια τεχνικώς υγιή προσέγγιση για την αξιολόγηση της 
αβεβαιότητας των μετρήσεων RDE σε ό,τι αφορά τις αέριες και σωματιδιακές εκπομπές, ώστε 
βάσει του παρόντος κανονισμού να απαιτείται η χρήση του προτύπου για να επαληθεύσουν οι 
αρμόδιες αρχές ένα συγκεκριμένο περιθώριο αβεβαιότητας στις εφαρμογές PEMS και να 
εξετάσουν κατά πόσο αυτό είναι αρκετό για να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει τα 
συγκεκριμένα περιθώρια σφάλματος που καθορίζονται στον Πίνακα 2α του Παραρτήματος Ι 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 76
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Pieper, Michael Gahler, 
Markus Ferber, Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Παράρτημα Ι – πίνακας 2α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρακες 
(THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθράκων 
και οξειδίων του 
αζώτου (THC + 
NOx)

CFρύπου-
τελικός (2)

1,43 1,5

CFρύπου-
προσωρινός (3)

2,1 1,5

(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE).
(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 
αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών 
(PEMS).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».

Τροπολογία

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης(0a)

Οξείδια του 
αζώτου (NOx)

Αριθμός 
σωματιδίων 
(PN)

Μονοξείδιο 
του άνθρακα 
(CO)(1)

Συνολικοί 
υδρογονάνθρα
κες (THC)

Συνδυασμός 
υδρογονανθρά
κων και 
οξειδίων του 
αζώτου (THC 
+ NOx)

CFρύπου-
τελικός (2)

1,43 1,5

CFρύπου-
προσωρινός (3)

2,1 1,5

(0a) Προκειμένου να ελεγχθεί ένα μεμονωμένο περιθώριο σφάλματος των συστημάτων PEM-
Systems για να συμπληρωθούν ή να αντικατασταθούν τα περιθώρια του πίνακα 2α στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν πρότυπα CEN που 
καθορίζουν πρότυπο επιδόσεων PEMS-Performance όσον αφορά τη μέτρηση των NOx και του 
αριθμού σωματιδίων PN.
(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE).
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(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 
αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών 
(PEMS).
(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για 
περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 
και 5.».

Or. en


