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Pakeitimas 72
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo -1 dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
I Priedo 2 lentelė

Dabartinis tekstas

2 lentelė

Euro 6 išmetamųjų teršalų ribos
Ribinės vertės

Anglies 
monoksido 
masė (CO)

Bendras 
angliavanden

ilių kiekis 
(BAK)

Angliavande
nilių be 

metano masė 
(NMHC)

Azoto 
oksidų 
masė 
(NOx)

Bendros 
angliavanden
ilių ir azoto 

oksidų masės 
suma (THC 

+ NOx)

Kietųjų dalelių 
masė (PM)(1)

Dalelių kiekis (P)

Etaloninė 
masė 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategorij
a

Klas
ė

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

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

6,0 × 1011
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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 Visi 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) 5,0 mg/km išmetamų kietųjų dalelių masės ribinė vertė taikoma transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2011 m. rugsėjo 1 d. atsižvelgiant 
į šioje lentelėje pateiktas išmetamųjų teršalų ribines vertes ir remiantis ankstesniu kietųjų dalelių masės protokolu.
(2) Priverstinio uždegimo sistemos išmetamų kietųjų dalelių masės ir kiekio ribinės vertės taikomos tik transporto priemonėms, kuriose sumontuoti 
tiesioginio įpurškimo varikliai.
(3) Kol nepraėjo treji metai nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų, taikomų atitinkamai naujų tipų patvirtinimui ir naujoms transporto 
priemonėms, gamintojo nuožiūra euro 6 standartų reikalavimus atitinkantiems tiesioginio įpurškimo PU varikliams taikoma 6,0 × 1012 #/km dydžio 
kietųjų dalelių kiekio ribinė vertė. Ne vėliau kaip iki tų datų įgyvendinamas tipo patvirtinimo bandymo metodas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonių išmetamų kietųjų dalelių kiekio ribojimas.

Paaiškinimas. PI – priverstinis uždegimas, CI – slėginis uždegimas

Pakeitimas 

I priedo 2 lentelė iš dalies keičiama taip:
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2 lentelė

Euro 6 išmetamųjų teršalų ribos

Ribinės vertės

Anglies 
monoksido 
masė (CO)

Bendras 
angliavanden

ilių kiekis 
(BAK)

Angliavande
nilių be 

metano masė 
(NMHC)

Azoto 
oksidų 
masė 
(NOx)

Bendros 
angliavanden
ilių ir azoto 

oksidų masės 
suma (THC 

+ NOx)

Kietųjų dalelių 
masė (PM) (1)

Dalelių kiekis (P)

Etaloninė 
masė 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategorij
a

Klas
ė

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

M - Visi 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) 5,0 mg/km išmetamų kietųjų dalelių masės ribinė vertė taikoma transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2011 m. rugsėjo 1 d., atsižvelgiant 
į šioje lentelėje pateiktas išmetamųjų teršalų ribines vertes ir remiantis ankstesniu kietųjų dalelių masės protokolu.
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(2) Priverstinio uždegimo sistemos išmetamų kietųjų dalelių masės ir kiekio ribinės vertės taikomos tik transporto priemonėms, kuriose sumontuoti 
tiesioginio įpurškimo varikliai.
(3) Kol nepraėjo treji metai nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų, taikomų atitinkamai naujų tipų patvirtinimui ir naujoms transporto 
priemonėms, gamintojo nuožiūra euro 6 standartų reikalavimus atitinkantiems tiesioginio įpurškimo PU varikliams taikoma 6,0 × 1012 #/km dydžio 
kietųjų dalelių kiekio ribinė vertė. Ne vėliau kaip iki tų datų įgyvendinamas tipo patvirtinimo bandymo metodas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonių išmetamų kietųjų dalelių kiekio ribojimas.

Paaiškinimas. PI – priverstinis uždegimas, CI – slėginis uždegimas.

Or. en
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Pakeitimas 73
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
I priedo 2a lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2 a lentelė: Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties 
koeficientai

Azoto oksidai 
(NOx)

Kietųjų dalelių 
kiekis (KDK)

Anglies 
monoksidas 
(CO)(1)

Bendras 
angliavandenil
ių (THC) 
kiekis

Bendras 
angliavandenil
ių ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) naudojimo techninius netikslumus.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 
mėnesius nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoje CFpollutant-final.”

Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 74
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
I priedo 2a lentelė
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Komisijos siūlomas tekstas

2 a lentelė: Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties 
koeficientai

Azoto oksidai 
(NOx)

Kietųjų dalelių 
kiekis (KDK)

Anglies 
monoksidas 
(CO)(1)

Bendras 
angliavandenili
ų (THC) kiekis

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) 
naudojimo techninius netikslumus.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius 
nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoje CFpollutant-final.”

Pakeitimas

2 a lentelė: Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties 
koeficientai

Azoto oksidai 
(NOx)

Kietųjų dalelių 
kiekis (KDK)

Anglies 
monoksidas 
(CO)(1)

Bendras 
angliavandenili
ų (THC) kiekis

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + paklaida, 

čia paklaida = 
0,43(3a) 

1 + paklaida, 
čia paklaida = 

0,53a4)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + paklaida, 
čia paklaida = 

0,5 
(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, išreikštas kaip transporto išmetamo teršalų kiekio normos ir nešiojamųjų 
išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) naudojimo techninių netikslumų (t. y., paklaidos) 
suma.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius 
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nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoje CFpollutant-final.”
(3a) Komisija atsižvelgia į visus Europos standartizacijos komiteto (CEN) priimtus standartus, 
kuriuose numatytas techniškai patikimas metodas realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
dujinių teršalų ir kietųjų dalelių kiekio matavimo neapibrėžčiai įvertinti, siekiant reikalauti 
naudoti tokį standartą pagal šį reglamentą, kad atitinkama institucija galėtų patikrinti tam tikrą 
NITMS taikymo neapibrėžties ribą ir apsvarstyti, ar jos pakanka šio reglamento I priedo 2a 
lentelėje nurodytoms konkrečioms paklaidos riboms pakeisti arba joms papildyti.“

Or. en

Pakeitimas 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
I priedo 2a lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2 a lentelė: Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties 
koeficientai

Azoto oksidai 
(NOx)

Kietųjų dalelių 
kiekis (KDK)

Anglies 
monoksidas 
(CO)(1)

Bendras 
angliavandenili
ų (THC) kiekis

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) 
naudojimo techninius netikslumus.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius 
nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoje CFpollutant-final.”

Pakeitimas

2 a lentelė: Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties 
koeficientai

Azoto oksidai 
(NOx)

Kietųjų dalelių 
kiekis (KDK)

Anglies 
monoksidas 

Bendras 
angliavandenili

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
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(CO)(1) ų (THC) kiekis oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + paklaida, 

čia paklaida = 
0,43(3a) 

1 + paklaida, 
čia paklaida = 

0,5(3a)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + paklaida, 
čia paklaida = 

0,5 
(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, išreikštas kaip transporto išmetamo teršalų kiekio normos ir nešiojamųjų 
išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) naudojimo techninių netikslumų (t. y., paklaidos) 
suma.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius 
nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoje CFpollutant-final.”
(3a) Komisija atsižvelgia į visus Europos standartizacijos komiteto (CEN) priimtus standartus, 
kuriuose numatytas techniškai patikimas metodas realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
dujinių teršalų ir kietųjų dalelių kiekio matavimo neapibrėžčiai įvertinti, siekiant reikalauti 
naudoti tokį standartą pagal šį reglamentą, kad atitinkama institucija galėtų patikrinti tam tikrą 
NITMS taikymo neapibrėžties ribą ir apsvarstyti, ar jos pakanka šio reglamento I priedo 2a 
lentelėje nurodytoms konkrečioms paklaidos riboms pakeisti arba joms papildyti.“

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
I priedo 2a lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2 a lentelė: Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties 
koeficientai

Azoto oksidai 
(NOx)

Kietųjų dalelių 
kiekis (KDK)

Anglies 
monoksidas 
(CO)(1)

Bendras 
angliavandenili
ų (THC) kiekis

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

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

2.1 1.5

(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) 
naudojimo techninius netikslumus.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius 
nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoje CFpollutant-final.”

Pakeitimas

2a lentelė. Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties koeficientai 
(0a)

Azoto oksidai 
(NOx)

Kietųjų dalelių 
kiekis (KDK)

Anglies 
monoksidas 
(CO)(1)

Bendras 
angliavandenili
ų (THC) kiekis

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(0a) Siekdama patikrinti atskirą PEM sistemų paklaidą, kuria papildomos arba pakeičiamos 
šio reglamento priedo 2a lentelėje nurodytos paklaidos, Komisija atsižvelgia į visus CEN 
standartus, kuriais nustatomas NOx ir PN matavimo PEMS veikimo standartas.
(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) 
naudojimo techninius netikslumus.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius 
nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoje CFpollutant-final.”

Or. en


