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Съобщение относно прилагането и бъдещото развитие на законодателството на Общността във
връзка с емисиите от леки превозни средства и достъпа до информация за ремонт и техническа
поддръжка (Евро 5 и 6)
(2008/C 182/08)
1.

Настоящото съобщение предоставя обща информация, свързана с Регламент (ЕО) № 715/2007 (Евро 5
и 6) и законодателството по прилагането му. Горепосоченият регламент определя изисквания за типовото одобрение на леки превозни средства по отношение на емисиите и на достъпа до информация за
ремонта и техническото им поддържане. Техническите изисквания влизат в сила на два етапа — ограниченията на емисиите по Евро 5 влизат в сила от 1 септември 2009 г., а ограниченията на емисиите
по Евро 6 — от 1 септември 2014 г.

2.

Целта на настоящото съобщение е да определи намеренията на Комисията по отношение на това законодателство. Регламентът и мерките по прилагането му съдържат подробни технически разпоредби,
необходими за изпълнение на основните изисквания. Все пак, съществуват области, в които, според
Комисията, ще е необходимо бъдещо преразглеждане на законодателството.

3.

Този сегашен регламент съдържа пълен набор от изисквания, необходими за
превозни средства, отговарящи на първоначалните спецификации на Евро 5. В
намерение да уточни допълнително съответните изисквания, приложими по
Евро 5 или при влизане в сила на Евро 6. Областите, които следва да бъдат
разглеждане, се обсъждат в настоящото съобщение.
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Методики за изпитване по отношение на масата на праховите частици и бройната им концентрация
4.

Ревизираната изпитвателна методика за измерване на масата на частиците и бройната им концентрация е
в процес на окончателно изработване за включването й в Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Когато тази
изпитвателна методика бъде окончателно завършена, ще е необходимо възможно най-бързо изменение
на законодателството по прилагането на Евро 5 и 6.
Пределно допустими стойности за бройната концентрация на прахови частици в емисиите от
превозни средства с искрово запалване

5.

Регламент (ЕО) № 715/2007 разрешава на Комисията да въведе пределно допустими стойности за бройната концентрация на праховите частици в емисиите на автомобили с бензинов двигател. По времето на
изработването на законодателството по прилагането бе решено, че е желателно преди да се определи
стандарт да се получи допълнителна информация за емисиите от тези превозни средства. Следователно,
не бе определена пределно допустима стойност за превозните средства, отговарящи на Евро 5. Регламент
(ЕО) № 715/2007 изисква определянето на пределно допустима стойност най-късно на етапа на Евро 6.
Комисията следователно има намерение да преразгледа емисиите на прахови частици от превозните
средства с искрово запалване и да предложи пределно допустима стойност за прахови частици от
превозни средства, отговарящи на спецификациите на Евро 6, преди влизането в сила на изискванията
на Евро 6.
Еталонни горива

6.

В първоначалния си вариант законодателството по прилагането не съдържа спецификация за еталонно
гориво за етанола (E75), предназначен за превозни средства с гъвкав горивен режим (тип flex fuel) за
изпитване за определяне на емисиите при ниски температури (изпитване тип 6). Комисията има
намерение да финализира скоро спецификацията за еталонно гориво за етанола (E75), предназначен за
изпитване за определяне на емисиите при ниски температури. Този процес следва да бъде завършен
преди датите, определени в член 10, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 715/2007, тъй като превозните
средства с гъвкав горивен режим, отговарящи на Евро 5, одобрени след тези дати, са обект на изпитване
за типово одобрение при ниски температури.
Изпитване за определяне на емисиите при ниски температури

7.

Регламент (ЕО) № 715/2007 съдържа изискване към Комисията да преразгледа пределно допустимите стойности за емисиите на автомобили с бензинов двигател при изпитването при ниска температура
от – 7 °C. Проблемът е, че сегашните пределно допустими стойности на емисиите, взети от Евро 3 и 4,
вече не са подходящи за превозни средства, отговарящи на нормите за емисии по Евро 5 и 6.

8.

Освен това, съществува намерение за преразглеждане на изискванията за предоставяне на информация от
страна на производителите на органите, отговарящи за типовото одобрение, относно показателите на
превозните средства с дизелови двигатели при ниски температури. Това се дължи на риска от високи
емисии на NOx при ниски температури от превозни средства с дизелови двигатели със система за рециркулация на отработилите газове и последваща обработка на NOx. При това преразглеждане следва да се
обмисли дали да се приложи изпитването за определяне на емисии при ниски температури и към
превозните средства с дизелови двигатели, отговарящи на Евро 6, и дали следва да се въведе пределно
допустима стойност за в бъдеще.
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Изпарителни емисии
9.

Поради по-широкото въвеждане на биогорива, Комисията има намерение да преразгледа методиките на
изпитване за определяне на емисиите от изпаряване (на гориво). При това преразглеждане следва да се
прецени дали е желателно едно по-голямо глобално хармонизиране чрез приравняване на европейската
изпитвателна методика към използваната в Съединените щати. При това може да се обмисли
въвеждането на изисквания за съответствие при експлоатация или за дълготрайност, за да се контролират ефектите от дългосрочното ползване на горива със съдържание на етанол върху емисиите от изпаряване.
Изпитвателна методика за определяне на емисии

10. Емисиите и консумацията на гориво на леките превозни средства се измерват чрез стандартизирана изпитвателна методика, основана на така наречения Нов европейски цикъл на движение. Регламент (ЕО)
№ 715/2007 изисква от Комисията да продължи да преразглежда този пункт и да предложи промени
ако методиката вече не е адекватна или не отразява действителните емисии. Комисията счита, че се
изисква промяна на методиката и следователно има намерение да преразгледа изпитвателния цикъл, така
че да се отразят емисиите, отделяни при действителното движение по пътя. Това преразглеждане може
да допринесе за дискусиите на равнище ИКЕ на ООН за разработване на глобално хармонизиран изпитвателен цикъл за леки превозни средства; все пак, то не зависи от напредъка, осъществен на равнище
ИКЕ на ООН. Може също да се обмисли въвеждането на изискване към емисиите извън цикъла, за да се
допълни стандартизираната изпитвателна методика.
Референтна максимална маса на лекотоварни превозни средства
11. Законодателството, свързано с Евро 5 и 6, въведе значително по-ясна и опростена граница между законодателните актове по отношение на емисиите, приложими за леките и тежкотоварните превозни
средства. Сегашното законодателство се основава на референтна маса, при която всички превозни
средства с маса под 2610 kg, се считат за леки превозни средства. Тази референтна маса се основава на
сегашните ограничения при изпитването за определяне на емисии в лабораторни условия. Комисията
счита, че тази максимална маса може да се окаже твърде ниска и следва да бъде преразгледана. Предвид
настоящата маса на превозните средства може да бъде необходима по-висока граница за референтната
маса в бъдещото законодателство.
Независещи от масата норми за емисии
12. Регламент (ЕО) № 715/2007 предвижда, че при бъдещите пределно допустими стойности за емисиите
следва да се обмисли въвеждането на независещи от масата норми за емисии. Това е подходът, възприет
понастоящем в законодателството на Съединените щати и в резултат ще се премахне сегашното
разделяне на клас I, II и III в категорията превозни средства N1, разработено единствено за целите на
законодателството по отношение на емисиите и прието неотдавна в законодателството по отношение на
автомобилните климатични системи. На този етап такъв независещ от масата подход изглежда много
осъществим за превозни средства с бензинов двигател предвид естеството на системата за контрол на
емисиите. За превозни средства с дизелов двигател, въвеждането на последваща обработка на NOx ще
осигури по-добър контрол върху емисиите на отработили газове и ще премахне първоначалната причина
за съществуването на по-стриктно регулиране на емисиите на по-тежките превозни средства. Преди
въвеждането на подобно предложение Комисията ще има нужда да преразгледа осъществимостта и
рентабилността на подобен подход.
Изчисляване на емисиите на CO2, обхващащо всички парникови газове
13. Регламент (ЕО) № 715/2007 предвижда, че Комисията смята да преразгледа подхода за изчисляване на
емисиите на CO2 на превозните средства, за да включи и други парникови газове като емисиите на
метан. Подобна промяна вероятно би оказала слабо въздействие върху стойностите на емисиите за
повечето превозни средства с бензинов или дизелов двигател и малко по-голямо за превозните средства с
газови уредби. Поради малкия брой обхванати превозни средства, такава промяна може да няма
най-висок приоритет на този етап. Комисията следователно може да преразгледа въпроса дали подходът,
основан на по-широк спектър от парникови газове, е желателен.
Изисквания за дълготрайност — фактори на износване за дизеловите автомобили, отговарящи
на Евро 6
14. Законодателството по прилагането предоставя единствено фактори за износване за автомобилите с
дизелов двигател, отговарящи на Евро 5. Не са определени фактори за автомобилите с дизелов двигател,
отговарящи на Евро 6, поради неяснотата относно характеристиките на дълготрайността на бъдещите
дизелови двигатели и системите за последваща обработка на газовете. С оглед въвеждането на фактори
на износване за автомобилите с дизелов двигател, отговарящи на Евро 6, Комисията има нужда да
преразгледа дълготрайността на автомобилите с дизелов двигател, които отговарят на пределно допустимите стойности за емисиите по Евро 6.
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Типово одобрение на резервни устройства против замърсяване
15. Комисията има намерение да преразгледа изискванията за типово одобрение на резервни устройства
против замърсяване, за да вземе предвид ревизираните изисквания към бордовата система за диагностика,
както и въвеждането на нови технологии за регулиране на замърсяването. В допълнение, изискванията
към дълготрайността в случай на смяна на устройства с периодично регенериране може да се нуждае от
преразглеждане.
Бордова система за диагностика (БСД)
16. Законодателството по прилагането не съдържа никакви пределно допустими стойности за БСД за
превозните средства, отговарящи на Евро 6, освен междинните пределно допустими стойности, предназначени за предварителното въвеждане на превозни средства с дизелов двигател, отговарящи на Евро 6.
Ще има нужда от потвърждаване от страна на Комисията на пълния набор от пределно допустими стойности за Евро 6, преди да стане възможно типовото одобрение на такива превозни средства.
17. Първоначалното предложение на Комисията относно пределно допустимите стойности за БСД за Евро 6
се съдържа в таблица 1. Тази таблица показва пределно допустимите стойности, които Комисията счита,
че следва да бъдат въведени за превозните средства, отговарящи на Евро 6.
18. Тези пределно допустими стойности за БСД като цяло отразяват пределно допустимите стойности,
прилагани за повечето леки превозни средства в Съединените щати и Канада, където по-голямата част от
БСД на превозните средства са съвместими със законодателството, въведено от Комисията на Калифорния
по атмосферните ресурси (CARB). CARB определя пределно допустимите стойности чрез умножаване на
пределно допустимата стойност на емисиите, използвайки множител 1,5 или 1,75. Стойностите от
таблица 1 бяха изчислени по този начин, като все пак бе използван по-голям множител 2 за пределно
допустимите стойности за праховите частици, отразяващ ниските концентрации в емисиите на отработили газове. CARB понастоящем позволява по-свободни пределно допустими стойности за БСД за автомобили с дизелови двигатели до края на 2012 г. Пределно допустимите стойности по Евро 6 ще влязат
в сила около 2 години след това.
19. Промишлеността предложи пределно допустими стойности за БСД на етапа на Евро 6, които надхвърлят
пределно допустимите стойности с множители 1,9 до 5,5 за превозните средства с бензинов двигател и
2,6 до 5,5 за превозните средства с дизелов двигател.
20. Комисията счита, че на етапа на Евро 6 за пределно допустимите стойности за емисиите, няма особени
причини европейските изисквания към БСД да се различават значително от изискванията в Северна
Америка. По-специално принципите на диагностика за автомобилите с бензинов двигател са добре
изяснени, тъй като са разработени в Съединените щати и могат лесно да бъдат въведени в ЕС. Освен това
в работата на консултант, който преразгледа пределно допустимите стойности на БСД, се заключава, че
ползите за околната среда и рентабилността от по-ниски пределно допустими стойности за БСД за автомобили с бензинов двигател биха били добри.
21. Комисията е наясно, че пределно допустимите стойности за превозни средства с дизелов двигател са
амбициозни от технологична гледна точка, особено по отношение на праховите частици. Такива
пределно допустими стойности се считат за необходими, защото е желателно да могат да бъдат откривани частични повреди в устройствата за последваща обработка като филтрите за прахови частици,
които могат да бъдат обект на вмешателство в случай на задръстване. Освен това добрата диагностика на
автомобилите с дизелов двигател е съществена за дългосрочната конкурентоспособност на дизеловата
технология в други части на света. Приемането на предложените пределно допустими стойности за БСД
в Евро 6 следователно трябва да поддържат бъдещата конкурентоспособност на дизеловата технология.
22. Разглеждането от страна на Комисията на осъществимостта на пределно допустимите стойности за БСД в
Евро 6 следва да се съсредоточи върху техническата осъществимост на предложените пределно допустими стойности за превозни средства с двигател със запалване чрез сгъстяване и пределно допустимите
стойности за превозни средства с двигател с принудително запалване. При този преглед следва да се
разгледа на какъв етап се намира разработването на новата технология за датчици за отработили газове,
като датчиците за прахови частици и също разработването на методи за следене на налягане и за
моделиране с цел предсказване на нивата на замърсяване на филтрите за прахови частици.
23. Освен това, Комисията има намерение да преразгледа дали е необходимо прилагането на пределно допустимите стойности за БСД за масата на праховите частици и за тяхната бройна концентрация на етапа
на Евро 6. На този етап е трудно да се предвиди дали пределно допустимите стойности за прахови
частици ще бъдат технически изпълними.
24. Комисията има намерение да преразгледа пределно допустимите стойности за БСД преди 1 септември
2010 г.
25. В допълнение на пределно допустимите стойности за БСД Комисията има намерение да обсъди функционирането на изискванията за ефективността на БСД при движение. Това включва публикуването на
насоки, когато това изглежда необходимо и по-специално за:
— увеличаване и изключване на общия знаменател, както и числителите и знаменателите за индивидуалните проследявания, и
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— статистическите изпитвания, които да бъдат използвани от производителите за доказване на
съвместимостта с изискванията за действие при движение.
26. Комисията също ще разгледа въвеждането на хармонизирани изисквания в световен мащаб за класификация на неизправностите, сигнализирани от БСД, в следствие от задължителното прилагане на пределно
допустимите стойности по Евро 6.
Таблица
Предложени пределно допустими стойности по Евро 6 за БСД
Референтна маса
(RW)
(kg)

Категория

Клас

Количество въглероден окис

Маса на неметановите въглеводороди

Маса на азотните
окиси

Маса на праховите
частици

Бройна концентрация на
праховите частици

(CO)
(mg/km)

(NMHC)
(mg/km)

(NOx)
(mg/km)

(PM)
(mg/km)

(P)
(#/km)

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (1)

CI

PI (2)

CI

M

—

Всички

1 500

750

100

140

90

140

9

9

1,2 × 1012

N1

I

RW ≤ 1 305

1 500

750

100

140

90

140

9

9

1,2 × 1012

II

1 305 <
RW ≤ 1 760

2 700

940

130

140

110

180

9

9

1,2 × 1012

III

1 760 < RW

3 400

1100

160

140

120

220

9

9

1,2 × 1012

—

Всички

3 400

1100

160

140

120

220

9

9

1,2 × 1012

N2

Легенда: PI = принудително запалване, CI = възпламеняване чрез сгъстяване.
(1) Нормативи за прахови частици при принудително запалване се прилагат само за двигатели с директно впръскване.
(2) веднъж щом се определи пределно допустимата стойност за емисиите, се разглежда прагова стойност, получена при умножение с коефициент × 2.

