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Módosítás 72
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – -1 bekezdés (új)
715/2007/EK rendelet
I melléklet – 2 táblázat

Határértékek

Szén-
monoxid 
tömege 
(CO)

Összes 
szénhidrogén 

tömege 
(THC)

Nem-metán 
szénhidrogén

ek tömege 
(NMHC)

Nitrogén-
oxidok 
tömege 
(NOx)

Összes 
szénhidrogén 

és 
nitrogénoxid 

együttes 
tömege 
(THC + 

NOx)

Részecskék 
(PM)(1) tömege

Részecskék száma (P)

Referenci
atömeg 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategóri
a

Oszt
ály

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

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

Hatályos szöveg

2 táblázat

Euro 6 kibocsátási határértékek
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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 Minden 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Az ebben a táblázatban megadott kibocsátási határértékek alapján a korábbi részecsketömeg-mérési protokoll szerint 2011. szeptember 1-je előtt 
jóváhagyott típusú járművekre 5,0 mg/km értékű, a kibocsátott részecskék tömegére megadott határérték vonatkozik.
(2) A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak.
(3) A 10. cikk (4) és (5) bekezdésében az új típusok jóváhagyására, illetve új járművekre megállapított időpontokat követő három évig az Euro 6 
kibocsátási osztályba tartozó közvetlen befecskendezésű, szikragyújtású motorral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6,0 × 1011/km 
részecskeszám-kibocsátási határt kell alkalmazni. Legkésőbb az említett időpontokig be kell vezetni egy, a típus-jóváhagyási eljárás során alkalmazott 
vizsgálati módszert, amely biztosítja a járművek által valós vezetési körülmények között kibocsátott részecskék számának tényleges korlátozását.

Jelmagyarázat: PI = külső gyújtású, CI = kompressziós gyújtású.

Módosítás 

Az I. melléklet 2. táblázata a következőképpen módosul:
2 táblázat

Euro 6 kibocsátási határértékek
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Határértékek

Szén-
monoxid 
tömege 
(CO)

Összes 
szénhidrogén 

tömege 
(THC)

Nem-metán 
szénhidrogén

ek tömege 
(NMHC)

Nitrogén-
oxidok 
tömege 
(NOx)

Összes 
szénhidrogén 

és 
nitrogénoxid 

együttes 
tömege 
(THC + 

NOx)

Részecskék 
(PM)(1) tömege

Részecskék száma (P)

Referenci
atömeg 

(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategóri
a

Oszt
ály

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

M - Minden 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) Az ebben a táblázatban megadott kibocsátási határértékek alapján a korábbi részecsketömeg-mérési protokoll szerint 2011. szeptember 1-je előtt 
jóváhagyott típusú járművekre 5,0 mg/km értékű, a kibocsátott részecskék tömegére megadott határérték vonatkozik.
(2) A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak.
(3) A 10. cikk (4) és (5) bekezdésében az új típusok jóváhagyására, illetve új járművekre megállapított időpontokat követő három évig az Euro 6 
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kibocsátási osztályba tartozó közvetlen befecskendezésű, szikragyújtású motorral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6,0 × 1011/km 
részecskeszám-kibocsátási határt kell alkalmazni. Legkésőbb az említett időpontokig be kell vezetni egy, a típus-jóváhagyási eljárás során alkalmazott 
vizsgálati módszert, amely biztosítja a járművek által valós vezetési körülmények között kibocsátott részecskék számának tényleges korlátozását.

Jelmagyarázat: PI = külső gyújtású, CI = kompressziós gyújtású.

Or. en
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Módosítás 73
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
715/2007/EK rendelet
I melléklet – 2a táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők
Nitrogén-
oxidok (NOx)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén 
és nitrogén-
oxidok együtt 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat 
követő 5 év és 4 hónap során.”

Módosítás

törölve

Or. en

Módosítás 74
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
715/2007/EK rendelet
I melléklet – 2a táblázat
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A Bizottság által javasolt szöveg

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén-
oxidok (NOx)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén 
és nitrogén-
oxidok együtt 
(THC + NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 
5 év és 4 hónap során.”

Módosítás

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén-
oxidok (NOx)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén 
és nitrogén-
oxidok együtt 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margin, 

ahol margin = 
0,43 (3a) 

1 + margin, 
ahol margin = 

0,5 3a4)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + margin, 
ahol 

margin = 0,5 
(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó, a jármű célzott károsanyag-kibocsátásának összegében kifejezett megfelelési 
tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával 
kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat, azaz a margint (hibahatárt).
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 
5 év és 4 hónap során.
(3a) A Bizottság figyelembe vesz minden olyan, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által 
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elfogadott szabványt, amely műszakilag megalapozott megközelítést biztosít az RDE gáz- és 
részecskekibocsátással kapcsolatos mérési bizonytalanságának értékeléséhez, azzal a céllal, hogy 
e rendelet előírja egy ilyen szabvány használatát annak érdekében, hogy a megfelelő hatóság 
ellenőrizhesse a PEMS-alkalmazások egyedi bizonytalansági határértékét, és mérlegelhesse, hogy 
ez elegendő-e az e rendelet I. mellékletének 2a. táblázatában feltüntetett egyedi hibahatárok 
helyettesítésére vagy kiegészítésére.”.

Or. en

Módosítás 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
715/2007/EK rendelet
I melléklet – 2a táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén-
oxidok (NOx)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén 
és nitrogén-
oxidok együtt 
(THC + NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 
5 év és 4 hónap során.”

Módosítás

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén-
oxidok (NOx)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén 
és nitrogén-
oxidok együtt 
(THC + NOx)
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CFpollutant-final 
(2) 1 + margin, 

ahol margin = 
0,43 (3a) 

1 + margin, 
ahol margin = 

0,5 (3a)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + margin, 
ahol 

margin = 0,5 
(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó, a jármű célzott károsanyag-kibocsátásának összegében kifejezett megfelelési 
tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával 
kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat, azaz a margint (hibahatárt).
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 
5 év és 4 hónap során.
(3a) A Bizottság figyelembe vesz minden olyan, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által 
elfogadott szabványt, amely műszakilag megalapozott megközelítést biztosít az RDE gáz- és 
részecskekibocsátással kapcsolatos mérési bizonytalanságának értékeléséhez, azzal a céllal, hogy 
e rendelet előírja egy ilyen szabvány használatát annak érdekében, hogy a megfelelő hatóság 
ellenőrizhesse a PEMS-alkalmazások egyedi bizonytalansági határértékét, és mérlegelhesse, hogy 
ez elegendő-e az e rendelet I. mellékletének 2a. táblázatában feltüntetett egyedi hibahatárok 
helyettesítésére vagy kiegészítésére.”.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
715/2007/EK rendelet
I melléklet – 2a táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén-
oxidok (NOx)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén 
és nitrogén-
oxidok együtt 
(THC + NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5
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(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 
5 év és 4 hónap során.”

Módosítás

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők(0a)

Nitrogén-
oxidok (NOx)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén 
és nitrogén-
oxidok együtt 
(THC + NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(0a) A PEM-rendszerek egyedi hibahatárának az e rendelet mellékletének 2a. táblázatában 
szereplő hibahatárokkal való kiegészítése vagy helyettesítése céljából történő ellenőrzése 
érdekében a Bizottság figyelembe vesz minden olyan CEN-szabványt, amely a PEMS-re 
vonatkozó teljesítménynormát határoz meg a NOx és a PN mérése tekintetében.
(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 
5 év és 4 hónap során.”

Or. en


