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Pozměňovací návrh 72
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha – odst. -1 (nový)
Nařízení (ES) No. 715/2007
Příloha I – tabulka 2

Mezní hodnoty

Hmotnost 
oxidu 

uhelnatého 
(CO)

Celková 
hmotnost 

uhlovodíků 
(THC)

Hmotnost 
uhlovodíků 
neobsahující
ch methan

Hmotnost 
oxidů 
dusíku 
(NOx)

Součet 
celkové 

hmotnosti 
uhlovodíků 
a hmotnosti 

oxidů dusíku 
(THC + 

NOx)

Hmotnost 
částic (PM)(1)

Počet částic (P)

Referenčn
í 

hmotnost 
(RM)  
(kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategori
e

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

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

Platné znění

Table 2

Mezní hodnoty emisí 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 Vše 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Mezní hodnota pro hmotnost emisí částic 5,0 mg/km se použije na typ vozidel schválený podle mezních hodnot emisí v této tabulce spolu s 
předchozím protokolem měření hmotnosti částic před 1. zářím 2011.
(2) U zážehových motorů se mezní hodnoty pro hmotnost a počet částic vztahují pouze na vozidla s motorem s přímým vstřikováním.
(3) Do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5 pro nová schválení typu a nová vozidla se na vozidla se zážehovým motorem s přímým 
vstřikováním Euro 6 použije mezní hodnota emisí pro počet částic ve výši 6,0 × 1012#/km, a to podle volby výrobce. Nejpozději do té doby se provede 
zkušební metoda pro schválení typu, která zajistí účinné omezení počtu emisních částic u vozidel za podmínek skutečné jízdy.“

Klíč: PI = zážehový motor, CI = vznětový motor

Referenčn Mezní hodnoty

Pozměňovací návrh 

v příloze I se tabulka 2 mění takto:
Tabulka 2:

Mezní hodnoty emisí Euro 6
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Hmotnost 
oxidu 

uhelnatého 
(CO)

Celková 
hmotnost 

uhlovodíků 
(THC)

Hmotnost 
uhlovodíků 
neobsahující
ch methan

Hmotnost 
oxidů 
dusíku 
(NOx)

Součet 
celkové 

hmotnosti 
uhlovodíků 
a hmotnosti 

oxidů dusíku 
(THC + 

NOx)

Hmotnost 
částic (PM)(1)

Počet částic (P)í 
hmotnost 

(RM)  
(kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategori
e

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

M - Vše 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) Mezní hodnota pro hmotnost emisí částic 5,0 mg/km se použije na typ vozidel schválený podle mezních hodnot emisí v této tabulce spolu s 
předchozím protokolem měření hmotnosti částic před 1. zářím 2011.
(2) U zážehových motorů se mezní hodnoty pro hmotnost a počet částic vztahují pouze na vozidla s motorem s přímým vstřikováním.
(3) Do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5 pro nová schválení typu a nová vozidla se na vozidla se zážehovým motorem s přímým 
vstřikováním Euro 6 použije mezní hodnota emisí pro počet částic ve výši 6,0 × 1012#/km, a to podle volby výrobce. Nejpozději do té doby se provede 
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zkušební metoda pro schválení typu, která zajistí účinné omezení počtu emisních částic u vozidel za podmínek skutečné jízdy.“

Klíč: PI = zážehový motor, CI = vznětový motor

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1
Nařízení (ES) č. 715/2007
Příloha I – tabulka 2a

Znění navržené Komisí

Tabulka 2a: Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu
Oxidy dusíku 
(NOx)

Počet částic 
(PN)

Oxid uhelnatý 
(CO)(1)

Uhlovodíky 
celkem (THC)

Uhlovodíky a 
oxidy dusíku 
dohromady 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.
(2) CFpollutant-final  je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů 
pro měření emisí (PEMS).
(3) CF pollutant-temp je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu 
k faktoru CF pollutant-temp během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“

Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1
Nařízení (ES) č. 715/2007
Příloha I – tabulka 2a

Znění navržené Komisí

Tabulka 2a: Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu
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Oxidy dusíku 
(NOx)

Počet částic 
(PN)

Oxid uhelnatý 
(CO)(1)

Uhlovodíky 
celkem (THC)

Uhlovodíky a 
oxidy dusíku 
dohromady 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.
(2) CFpollutant-final  je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů 
pro měření emisí (PEMS).
(3) CF pollutant-temp je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k 
faktoru CF pollutant-temp během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“

Pozměňovací návrh

Tabulka 2a: Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu

Oxidy dusíku 
(NOx)

Počet částic 
(PN)

Oxid uhelnatý 
(CO)(1)

Uhlovodíky 
celkem (THC)

Uhlovodíky a 
oxidy dusíku 
dohromady 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + tolerance, 

přičemž 
tolerance = 

0,43 (3a) 

1 + tolerance, 
přičemž 

tolerance = 0,5 
3a4)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + tolerance, 
přičemž 

tolerance = 
0,5 

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.
(2) CFpollutant-final  je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6, vyjádřený jako součet cílové hodnoty výkonnosti vozidel z hlediska emisí a technické 
nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS), tedy (chybové) 
tolerance.
(3) CF pollutant-temp  je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k 
faktoru CFpollutant-final během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5
(3a) Komise přihlíží k veškerým normám, které přijme Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a 
které 
nabízí technicky bezchybný přístup k hodnocení nejistoty měření emisí v reálném provozu s 
ohledem na emise plynů a částic, s cílem požadovat v tomto nařízení použití takové normy, aby 
příslušný orgán ověřoval konkrétní chybové rozpětí pro použití systémů PEMS a zvážil, zda je to 
dostačující k nahrazení specifických hodnot chybové tolerance uvedených v tabulce 2a v příloze I 
tohoto nařízení nebo k jejich doplnění.
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Pozměňovací návrh 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1
Nařízení (ES) č. 715/2007
Příloha I – tabulka 2a

Znění navržené Komisí

Tabulka 2a: Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu

Oxidy dusíku 
(NOx)

Počet částic 
(PN)

Oxid uhelnatý 
(CO)(1)

Uhlovodíky 
celkem (THC)

Uhlovodíky a 
oxidy dusíku 
dohromady 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.
(2) CFpollutant-final  je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů 
pro měření emisí (PEMS).
(3) CF pollutant-temp je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k 
faktoru CF pollutant-temp během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“

Pozměňovací návrh

Tabulka 2a: Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu

Oxidy dusíku 
(NOx)

Počet částic 
(PN)

Oxid uhelnatý 
(CO)(1)

Uhlovodíky 
celkem (THC)

Uhlovodíky a 
oxidy dusíku 
dohromady 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + tolerance, 

přičemž 
tolerance = 

0,43 (3a) 

1 + tolerance, 
přičemž 

tolerance = 0,5 
(3a)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + tolerance, 
přičemž 

tolerance = 
0,5 

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.
(2) CFpollutant-final  je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami 
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emisí Euro 6, vyjádřený jako součet cílové hodnoty výkonnosti vozidel z hlediska emisí a technické 
nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS), tedy (chybové) 
tolerance.
(3) CF pollutant-temp  je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako 
alternativu k faktoru CFpollutant-final během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 
a 5
(3a) Komise přihlíží k veškerým normám, které přijme Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a 
které 
nabízí technicky bezchybný přístup k hodnocení nejistoty měření emisí v reálném provozu s 
ohledem na emise plynů a částic, s cílem požadovat v tomto nařízení použití takové normy, aby 
příslušný orgán ověřoval konkrétní chybové rozpětí pro použití systémů PEMS a zvážil, zda je to 
dostačující k nahrazení specifických hodnot chybové tolerance uvedených v tabulce 2a v příloze I 
tohoto nařízení nebo k jejich doplnění.

Or. en

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

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1
Nařízení (ES) č. 715/2007
Příloha I – tabulka 2a

Znění navržené Komisí

Tabulka 2a: Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu

Oxidy dusíku 
(NOx)

Počet částic 
(PN)

Oxid uhelnatý 
(CO)(1)

Uhlovodíky 
celkem (THC)

Uhlovodíky a 
oxidy dusíku 
dohromady 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.
(2) CF pollutant-temp je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů 
pro měření emisí (PEMS).
(3) CF pollutant-temp je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k 
faktoru CF pollutant-temp během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“
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Pozměňovací návrh

Tabulka 2a: Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu(0a)

Oxidy dusíku 
(NOx)

Počet částic 
(PN)

Oxid uhelnatý 
(CO)(1)

Uhlovodíky 
celkem (THC)

Uhlovodíky a 
oxidy dusíku 
dohromady 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(0a) Za účelem ověření jednotlivých hodnot chybové tolerance přenosných systémů pro měření 
emisí s cílem doplnit nebo nahradit hodnoty tolerance v tabulce 2a v příloze tohoto nařízení 
zohlední Komise veškeré normy výboru CEN, které stanoví výkonnostní normy těchto systémů 
týkající se měření NOx a počtu částic.
(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.
(2) CFpollutant-final  je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů 
pro měření emisí (PEMS).
(3) CF pollutant-temp je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k 
faktoru CF pollutant-temp během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“

Or. en


