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Amendamentul 72
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexă – paragraful -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2

Valori-limită

Masa 
monoxidul

ui de 
carbon 
(CO)

Masa 
hidrocarburil

or totale 
(THC)

Masa 
hidrocarburil

or 
nemetanice 
(NMHC)

Masa 
oxizilor 
de azot 
(NOx)

Masa 
combinată a 
hidrocarburil
or totale și 
oxizilor de 

azot (THC + 
NOx)

Masa 
particulelor 

(PM)(1)

Numărul de particule 
(P)

Masa de 
referință 

(MR) (kg)

L1 (mg/km) L2 (mg/km) L3 (mg/km) L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5 (mg/km) L6 (#/km)

Categori
a

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

M - Toate 1 
000

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

6,0 × 1011

Textul în vigoare

Tabelul 2

Valorile-limită la emisii Euro 6
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I RM ≤ 1 
305

1 
000

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

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1 
810

630 130 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 < 
RM

2 
270

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

6,0 × 1011

N2 Toate 2 
270

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

6,0 × 1011

(1) O limită de 5,0 mg/km pentru masa de particule emise se aplică la vehiculele omologate de tip în conformitate cu limitele de emisie din prezentul 
tabel definite conform protocolului anterior de măsurare a masei particulelor, dinainte de 1.9.2011.
(2) Valorile-limită pentru masa și numărul de particule pentru motoarele cu aprindere prin scânteie se aplică numai în cazul vehiculelor echipate cu 
motoare cu injecție directă.
(3) În termen de trei ani de la datele specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5) pentru noile omologări de tip și, respectiv, pentru noile vehicule, la 
cererea producătorului, se aplică o limită pentru numărul de particule emise de 6,0 × 1012 #/km la vehiculele Euro 6 cu aprindere prin scânteie și 
injecție directă. Cel târziu până la aceste date, se implementează o metodă de încercare pentru omologarea de tip care să garanteze limitarea efectivă a 
emisiilor de particule ale vehiculelor în condiții reale de conducere.

Legenda simbolurilor utilizate: MAS = motor cu aprindere prin scânteie, MAC = motor cu aprindere prin comprimare

Masa de Valori-limită

Amendamentul 

În anexa I, tabelul 2 se modifică după cum urmează:
Tabelul 2

Valorile-limită la emisii Euro 6
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Masa 
monoxidul

ui de 
carbon 
(CO)

Masa 
hidrocarburil

or totale 
(THC)

Masa 
hidrocarburil

or 
nemetanice 
(NMHC)

Masa 
oxizilor 
de azot 
(NOx)

Masa 
combinată a 
hidrocarburil
or totale și 
oxizilor de 

azot (THC + 
NOx)

Masa 
particulelor 

(PM)(1)

Numărul de particule 
(P)

referință 
(MR) (kg)

L1 (mg/km) L2 (mg/km) L3 (mg/km) L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5 (mg/km) L6 (nr./km)

Categori
a

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

M - Toate 1 
000

500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

I MR ≤ 1 
305

1 
000

500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1 
810

630 130 - 90 - 75 75 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 < 
RM

2 
270

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

6,0 × 1011

N2 2 
270

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

6,0 × 1011

(1) O limită de 5,0 mg/km pentru masa de particule emise se aplică la vehiculele omologate de tip în conformitate cu limitele de emisie din prezentul 
tabel definite conform protocolului anterior de măsurare a masei particulelor, dinainte de 1.9.2011.
(2) Valorile-limită pentru masa și numărul de particule pentru motoarele cu aprindere prin scânteie se aplică numai în cazul vehiculelor echipate cu 
motoare cu injecție directă.
(3) În termen de trei ani de la datele specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5) pentru noile omologări de tip și, respectiv, pentru noile vehicule, la 
cererea producătorului, se aplică o limită pentru numărul de particule emise de 6,0 × 1012 #/km la vehiculele Euro 6 cu aprindere prin scânteie și 
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injecție directă. Cel târziu până la aceste date, se implementează o metodă de încercare pentru omologarea de tip care să garanteze limitarea efectivă a 
emisiilor de particule ale vehiculelor în condiții reale de conducere.

Legenda simbolurilor utilizate: MAS = motor cu aprindere prin scânteie, MAC = motor cu aprindere prin comprimare

Or. en
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Amendamentul 73
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2 a

Textul propus de Comisie

Tabelul 2 a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere
Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi 
și oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FC poluant-final
(2) 1,43 1,5

FC poluant-temp (3) 2,1 1,5
(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele 
de emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor 
portabile de măsurare a emisiilor (PEMS).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea 
producătorului ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni 
consecutivă datelor specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2 a

Textul propus de Comisie

Tabelul 2 a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de azot Număr de Monoxid de Total 
hidrocarburi 

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
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(NOx) particule (PN) carbon (CO)(1) (THC) combinate 
(THC + NOx)

FC poluant-final
(2) 1,43 1,5

FC poluant-temp (3) 2,1 1,5
(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Amendamentul

Tabelul 2 a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FC poluant-final
(2) 1 + marjă, cu 

marja = 
0,43 (3a) 

1 + marjă, cu 
marja = 0,5 3a4)

FC poluant-temp (3) XX 1 + marjă, cu 
marja = 0,5 

(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, exprimat ca sumă a obiectivului de performanță a vehiculului privind emisiile și 
incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS), 
(adică marja de eroare).
(3) FCpoluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).
(3a) Comisia ține seama de orice standarde adoptate de Comitetul European de Standardizare 
(CEN) care oferă o abordare solidă din punct de vedere tehnic pentru evaluarea incertitudinii de 
măsurare RDE în ceea ce privește emisiile de gaze și de particule, cu scopul de a impune 
folosirea unui astfel de standard în temeiul prezentului regulament, pentru ca o autoritate 
competentă să verifice o marjă de incertitudine specifică pentru aplicațiile PEMS și să analizeze 
dacă este suficientă pentru a înlocui marjele de eroare specifice care figurează în tabelul 2a din 
anexa I la prezentul regulament sau dacă le poate completa.”.

Or. en
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Amendamentul 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2 a

Textul propus de Comisie

Tabelul 2 a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FC poluant-final
(2) 1,43 1,5

FC poluant-temp (3) 2,1 1,5
(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Amendamentul

Tabelul 2 a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FC poluant-final
(2) 1 + marjă, cu 

marja = 
0,43 (3a) 

1 + marjă, cu 
marja = 0,5 (3a)

FC poluant-temp (3) 2,1 1 + marjă, cu 
marja = 0,5 

(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, exprimat ca sumă a obiectivului de performanță a vehiculului privind emisiile și 
incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS), 
(adică marja de eroare).
(3) FCpoluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
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ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).
(3a) Comisia ține seama de orice standarde adoptate de Comitetul European de Standardizare 
(CEN) care oferă o abordare solidă din punct de vedere tehnic pentru evaluarea incertitudinii de 
măsurare RDE în ceea ce privește emisiile de gaze și de particule, cu scopul de a impune 
folosirea unui astfel de standard în temeiul prezentului regulament, pentru ca o autoritate 
competentă să verifice o marjă de incertitudine specifică pentru aplicațiile PEMS și să analizeze 
dacă este suficientă pentru a înlocui marjele de eroare specifice care figurează în tabelul 2a din 
anexa I la prezentul regulament sau dacă le poate completa.”.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2 a

Textul propus de Comisie

Tabelul 2 a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FC poluant-final
(2) 1,43 1,5

FC poluant-temp (3) 2,1 1,5
(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Amendamentul

Tabelul 2 a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere(0a)

Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
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(THC + NOx)

FC poluant-final
(2) 1,43 1,5

FC poluant-temp (3) 2,1 1,5
(0a) Pentru a verifica o marjă de eroare individuală a sistemelor PEMS care să completeze 
sau să înlocuiască marjele care figurează în tabelul 2a din anexa la prezentul regulament, 
Comisia ține seama de orice standarde CEN care stabilesc un standard de performanță a PEMS 
în ceea ce privește măsurarea NOx și PN.
(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Or. en


