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Poprawka 72
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik – tabela 2

Wartości graniczne

Masa 
tlenku 

węgla (CO)

Masa sumy 
węglowodor
ów (THC)

Masa 
węglowodor

ów 
niemetanowy
ch (NMHC)

Masa 
tlenków 

azotu 
(NOx)

Łączna masa 
węglowodor
ów i tlenków 
azotu (THC 

+ NOx)

Masa cząstek 
stałych (PM)(1)

Liczba cząstek stałych 
(PN)

Masa 
odniesieni

a (RM) 
(kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategori
a

Klas
a

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

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

6,0 × 1011

N1 I RM          1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 6,0 × 1011

Tekst obowiązujący

Tabela 2

Wartości graniczne emisji Euro 6
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≤ 1 305 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

III 1 760 <  
RM

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

6,0 × 1011

N2 All 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Ograniczenie wartości dopuszczalnej masy emisji cząstek stałych do 5,0 mg/km ma zastosowanie do pojazdów posiadających homologację typu dla 
wartości granicznych emisji z niniejszej tabeli z poprzednim protokołem pomiarowym masy cząstek stałych do dnia 1 września 2011 r.
(2)  Wartości graniczne dotyczące masy i liczby cząstek stałych dla silnika z zapłonem wymuszonym odnoszą się jedynie do pojazdów z silnikiem z 
wtryskiem bezpośrednim. 
(3) W okresie do trzech lat po datach określonych w art. 10 ust. 4 i ust. 5 odpowiednio w przypadku nowych homologacji typu i nowych pojazdów 
wartość dopuszczalna emisji liczby cząstek stałych wynosząca 6,0 x 1012#/km ma zastosowanie do pojazdów z silnikiem z zapłonem wymuszonym z 
wtryskiem bezpośrednim spełniających normy Euro 6 wedle uznania producenta. Najpóźniej do tego momentu należy wdrożyć metodę badania do 
celów homologacji typu, zapewniającą skuteczne ograniczenie liczby cząstek stałych emitowanych przez pojazdy w warunkach rzeczywistego ruchu 
drogowego.”

Objaśnienia: PI = silnik z zapłonem wymuszonym, CI = silnik wysokoprężny

Masa Wartości graniczne

Poprawka 

w załączniku I w tabeli 2 wprowadza się następujące zmiany:
Tabela 2

Wartości graniczne emisji Euro 6
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Masa 
tlenku 

węgla (CO)

Masa sumy 
węglowodor
ów (THC)

Masa 
węglowodor

ów 
niemetanowy
ch (NMHC)

Masa 
tlenków 

azotu 
(NOx)

Łączna masa 
węglowodor
ów i tlenków 
azotu (THC 

+ NOx)

Masa cząstek 
stałych  (PM) (1)

Liczba cząstek stałych 
(PN)

odniesieni
a (RM) 

(kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Kategori
a

Klas
a

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

M – Wszystkie 1 
000

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) Ograniczenie wartości dopuszczalnej masy emisji cząstek stałych do 5,0 mg/km ma zastosowanie do pojazdów posiadających homologację typu dla 
wartości granicznych emisji z niniejszej tabeli z poprzednim protokołem pomiarowym masy cząstek stałych do dnia 1 września 2011 r.
(2) Wartości graniczne dotyczące masy i liczby cząstek stałych dla silnika z zapłonem wymuszonym odnoszą się jedynie do pojazdów z silnikiem z 
wtryskiem bezpośrednim.
(3) W okresie do trzech lat po datach określonych w art. 10 ust. 4 i ust. 5 odpowiednio w przypadku nowych homologacji typu i nowych pojazdów 
wartość dopuszczalna emisji liczby cząstek stałych wynosząca 6,0 x 1012#/km ma zastosowanie do pojazdów z silnikiem z zapłonem wymuszonym z 
wtryskiem bezpośrednim spełniających normy Euro 6 wedle uznania producenta. Najpóźniej do tego momentu należy wdrożyć metodę badania do 
celów homologacji typu, zapewniającą skuteczne ograniczenie liczby cząstek stałych emitowanych przez pojazdy w warunkach rzeczywistego ruchu 
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drogowego.”

Objaśnienia: PI = silnik z zapłonem wymuszonym, CI = silnik wysokoprężny

Or. en



AM\1197658PL.docx PE646.958v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Poprawka 73
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2a: Współczynniki zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy
Tlenki azotu 
(NOx)

Liczba cząstek 
stałych (PN)

Tlenek węgla 
(CO)(1)

Węglowodory 
ogółem (THC)

Węglowodory 
i tlenki azotu 
ogółem (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Emisje CO należy mierzyć i rejestrować podczas wszystkich badań RDE.
(2) CFpollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości 
technicznych związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CFpollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.”.

Poprawka

skreśla się

Or. en

Poprawka 74
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2a: Współczynniki zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy
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Tlenki azotu 
(NOx)

Liczba cząstek 
stałych (PN)

Tlenek węgla 
(CO)(1)

Węglowodory 
ogółem (THC)

Węglowodory 
i tlenki azotu 
ogółem (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Emisje CO należy mierzyć i rejestrować podczas wszystkich badań RDE.
(2) CFpollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości 
technicznych związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CFpollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.”.

Poprawka

Tabela 2a: Współczynniki zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy

Tlenki azotu 
(NOx)

Liczba cząstek 
stałych (PN)

Tlenek węgla 
(CO)(1)

Węglowodory 
ogółem (THC)

Węglowodory 
i tlenki azotu 
ogółem (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margines, 

przy czym 
margines = 

0,43 (3a) 

1 + margines, 
przy czym 

margines = 
0,5 3a4)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + margines, 
przy czym 
margines 

= 0,5 
(1) Emisje CO należy mierzyć i rejestrować podczas wszystkich badań RDE.
(2) CFpollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 wyrażony jako suma celu dotyczącego 
wyników w zakresie emisji pojazdu i nieścisłości technicznych związanych z użyciem przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS), tj. margines (błędu).
(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CFpollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.
(3a) Komisja uwzględnia wszelkie normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN), które zapewniają rzetelne technicznie podejście do oceny niepewności pomiaru RDE w 
odniesieniu do emisji gazów i cząstek z myślą o nałożeniu obowiązku stosowania takiej normy na 
mocy niniejszego rozporządzenia, aby pozwolić właściwym organom sprawdzić dany margines 
niepewności w przypadku stosowania PEMS i ocenić, czy jest on wystarczający, aby zastąpić 
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odpowiednie marginesy błędu wskazane w tabeli 2a w załączniku I do niniejszego rozporządzenia 
lub je uzupełnić.”.

Or. en

Poprawka 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2a: Współczynniki zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy

Tlenki azotu 
(NOx)

Liczba cząstek 
stałych (PN)

Tlenek węgla 
(CO)(1)

Węglowodory 
ogółem (THC)

Węglowodory 
i tlenki azotu 
ogółem (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Emisje CO należy mierzyć i rejestrować podczas wszystkich badań RDE.
(2) CFpollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości 
technicznych związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CFpollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.”.

Poprawka

Tabela 2a: Współczynniki zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy

Tlenki azotu 
(NOx)

Liczba cząstek 
stałych (PN)

Tlenek węgla 
(CO)(1)

Węglowodory 
ogółem (THC)

Węglowodory 
i tlenki azotu 
ogółem (THC 
+ NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margines, 

przy czym 
margines = 

0,43 (3a) 

1 + margines, 
przy czym 

margines = 
0,5 (3a)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + margines, 
przy czym 
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margines 
= 0,5 

(1) Emisje CO należy mierzyć i rejestrować podczas wszystkich badań RDE.
(2) CFpollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 wyrażony jako suma celu dotyczącego 
wyników w zakresie emisji pojazdu i nieścisłości technicznych związanych z użyciem przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS), tj. margines (błędu).
(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CFpollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.
(3a) Komisja uwzględnia wszelkie normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN), które zapewniają rzetelne technicznie podejście do oceny niepewności pomiaru RDE w 
odniesieniu do emisji gazów i cząstek z myślą o nałożeniu obowiązku stosowania takiej normy na 
mocy niniejszego rozporządzenia, aby pozwolić właściwym organom sprawdzić dany margines 
niepewności w przypadku stosowania PEMS i ocenić, czy jest on wystarczający, aby zastąpić 
odpowiednie marginesy błędu wskazane w tabeli 2a w załączniku I do niniejszego rozporządzenia 
lub je uzupełnić.”.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2a: Współczynniki zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy

Tlenki azotu 
(NOx)

Liczba cząstek 
stałych (PN)

Tlenek węgla 
(CO)(1)

Węglowodory 
ogółem (THC)

Węglowodory 
i tlenki azotu 
ogółem (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Emisje CO należy mierzyć i rejestrować podczas wszystkich badań RDE.
(2) CFpollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości 
technicznych związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
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żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CFpollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.”.

Poprawka

Tabela 2a: Współczynniki zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy(0a)

Tlenki azotu 
(NOx)

Liczba cząstek 
stałych (PN)

Tlenek węgla 
(CO)(1)

Węglowodory 
ogółem (THC)

Węglowodory 
i tlenki azotu 
ogółem (THC 
+ NOx)

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

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(0a) Aby sprawdzić indywidualny margines błędu PEMS w celu uzupełnienia lub zastąpienia 
marginesów w tabeli 2a w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja bierze pod uwagę 
wszelkie normy CEN, które określają normy osiągów PEMS w odniesieniu do pomiaru NOx i 
PN.
(1) Emisje CO należy mierzyć i rejestrować podczas wszystkich badań RDE.
(2) CFpollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości 
technicznych związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CFpollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.”.

Or. en


