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Predlog spremembe 72
Karima Delli

Predlog uredbe
Priloga – odstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2

Mejne vrednosti

Masa 
ogljikovega 
monoksida 

(CO)

Masa vseh 
ogljikovodik

ov (THC)

Masa 
nemetanskih 
ogljikovodik
ov (NMHC)

Masa 
dušikovih 
oksidov 
(NOx)

Skupna masa 
vseh 

ogljikovodik
ov in 

dušikovih 
oksidov 
(THC + 

NOx)

Masa trdnih 
delcev (PM)(1)

Število delcev (P)

Referenčn
a masa 

(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

Razr
edi

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

M – Skupaj 1000 500 100 – 68 – 60 80 – 170 4,5 4,5 6,0 × 6,0 × 1011

Veljavno besedilo

Tabela 2

Mejne vrednosti emisij Euro 6
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1011

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 Skupaj 2270 740 160 – 108 – 82 125 – 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Mejna vrednost emisij za maso trdnih delcev 5,0 mg/km se uporablja za vozila, homologirana pred 1. 9. 2011 za mejne vrednosti emisij iz te tabele s 
prejšnjim protokolom za merjenje trdnih delcev.
(2) Mejne vrednosti za maso in število delcev pri prisilnem vžigu se uporabljajo samo za vozila z motorjem z neposrednim vbrizgavanjem goriva.
(3) Do tri leta po datumih iz člena 10(4) in (5) za nove homologacije oziroma nova vozila se po izbiri proizvajalca za vozila Euro 6 z motorjem na 
prisilni vžig in neposrednim vbrizgom uporablja mejna vrednost emisij za število delcev 6,0 × 1012 #/km. Najpozneje do navedenih datumov se 
uporablja homologacijska preskusna metoda, ki zagotavlja učinkovito omejevanje števila delcev, ki jih vozila oddajo v dejanskih voznih razmerah.

Legenda: PI = prisilni vžig, CI = kompresijski vžig

Referenčn Mejne vrednosti

Predlog spremembe 

Tabela 2 v Prilogi I se spremeni, kot sledi:
Tabela 2

Mejne vrednosti emisij Euro 6
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Masa 
ogljikovega 
monoksida 

(CO)

Masa vseh 
ogljikovodik

ov (THC)

Masa 
nemetanskih 
ogljikovodik
ov (NMHC)

Masa 
dušikovih 
oksidov 
(NOx)

Skupna masa 
vseh 

ogljikovodik
ov in 

dušikovih 
oksidov 
(THC + 

NOx)

Masa trdnih 
delcev (PM)(1)

Število delcev (P)a masa 
(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

Razr
edi

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

M – Skupaj 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) Mejna vrednost emisij za maso trdnih delcev 5,0 mg/km se uporablja za vozila, homologirana pred 1. 9. 2011 za mejne vrednosti emisij iz te tabele s 
prejšnjim protokolom za merjenje trdnih delcev.
(2) Mejne vrednosti za maso in število delcev pri prisilnem vžigu se uporabljajo samo za vozila z motorjem z neposrednim vbrizgavanjem goriva.
(3) Do tri leta po datumih iz člena 10(4) in (5) za nove homologacije oziroma nova vozila se po izbiri proizvajalca za vozila Euro 6 z motorjem na 
prisilni vžig in neposrednim vbrizgom uporablja mejna vrednost emisij za število delcev 6,0 × 1012 #/km. Najpozneje do navedenih datumov se 
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uporablja homologacijska preskusna metoda, ki zagotavlja učinkovito omejevanje števila delcev, ki jih vozila oddajo v dejanskih voznih razmerah.

Legenda: PI = prisilni vžig, CI = kompresijski vžig

Or. en
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Predlog spremembe 73
Karima Delli

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo
Dušikovi 
oksidi (NOx)

Število delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
NOx)

CFonesnaževalo-
dokončni (2)

1,43 1,5

CFonesnaževalo-
začasni (3)

2,1 1,5

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij (PEMS).
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz 
člena 10(4) in (5).“

Predlog spremembe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 74
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikovi 
oksidi (NOx)

Število delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
NOx)

CFonesnaževalo-
dokončni (2)

1,43 1,5

CFonesnaževalo-
začasni (3)

2,1 1,5

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij (PEMS).
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).”.

Predlog spremembe

Tabela 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikovi 
oksidi (NOx)

Število delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
NOx)

CFonesnaževalo-
dokončni (2)

1 + pribitek pri 
čemer je 

pribitek = 
0,43 (3a) 

1 + pribitek pri 
čemer je 

pribitek = 
0,5 (3a4)

CFonesnaževalo-
začasni 

(3)
XX 1 + pribitek, 

pri čemer je 
pribitek = 0,5 

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ter je izražen kot vsota cilja za učinkovitost vozila glede emisij in 
tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS), torej 
kot pribitek (zaradi napake pri merjenju).
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
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10(4) in (5).
(3a) Komisija upošteva vse standarde Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), ki zagotavljajo 
tehnično utemeljen pristop za vrednotenje merilne negotovosti pri merjenju emisij pri dejanski 
vožnji z upoštevanjem emisij plinov in emisij, zato da bi lahko v tej uredbi zahtevali uporabo teh 
standardov , tako da bi ustrezni organ preveril konkretni pribitek za uporabo prenosnih sistemov 
za merjenje emisij in ugotovil, ali to zadošča za nadomestitev posameznih pribitkov iz tabele 2a v 
Prilogi I k tej uredbi ali za njihovo dopolnitev.“.

Or. en

Predlog spremembe 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikovi 
oksidi (NOx)

Število delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
NOx)

CFonesnaževalo-
dokončni (2)

1,43 1,5

CFonesnaževalo-
začasni 

(3)
2,1 1,5

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij (PEMS).
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).”.

Predlog spremembe

Tabela 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikovi 
oksidi (NOx)

Število delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
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NOx)

CFonesnaževalo-
dokončni (2)

1 + pribitek pri 
čemer je 

pribitek = 
0,43 (3a) 

1 + pribitek pri 
čemer je 

pribitek = 
0,5 (3a)

CFonesnaževalo-
začasni 

(3)
2,1 1 + pribitek, 

pri čemer je 
pribitek = 0,5 

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ter je izražen kot vsota cilja za učinkovitost vozila glede emisij in 
tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS), torej 
kot pribitek (zaradi napake pri merjenju).
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).
(3a) Komisija upošteva vse standarde Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), ki zagotavljajo 
tehnično utemeljen pristop za vrednotenje merilne negotovosti pri merjenju emisij pri dejanski 
vožnji z upoštevanjem emisij plinov in emisij, zato da bi lahko v tej uredbi zahtevali uporabo teh 
standardov , tako da bi ustrezni organ preveril konkretni pribitek za uporabo prenosnih sistemov 
za merjenje emisij in ugotovil, ali to zadošča za nadomestitev posameznih pribitkov iz tabele 2a v 
Prilogi I k tej uredbi ali za njihovo dopolnitev.“.

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikovi 
oksidi (NOx)

Število delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
NOx)

CFonesnaževalo-
dokončni (2)

1,43 1,5
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CFonesnaževalo-
začasni 

(3)
2,1 1,5

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij (PEMS).
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).”.

Predlog spremembe

Tabela 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo(0a)

Dušikovi 
oksidi (NOx)

Število delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
NOx)

CFonesnaževalo-
dokončni (2)

1,43 1,5

CFonesnaževalo-
začasni 

(3)
2,1 1,5

(0a) Da se za dopolnitev ali nadomestitev pribitkov iz tabele 2a v prilogi k tej uredbi preveri 
posamezni pribitek prenosnih sistemov za merjenje emisij, Komisija upošteva vse standarde CEN, 
ki opredeljujejo standard za učinkovitost prenosnih sistemov za merjenje emisij pri merjenju 
dušikovih oksidov in delcev.
(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij (PEMS).
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).“.

Or. en


