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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předložené stanovisko Výboru pro dopravu pro Výbor pro životní prostředí jako příslušný 
výbor bylo nezbytné v návaznosti na rozsudek soudu EU.

V rozsudku ze dne 13. 12. 2018 se uvádí, že faktory shodnosti pro schvalování typu podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20071 neměly být zavedeny postupem 
projednávání ve výborech. Namísto toho měl být použit řádný legislativní postup. Proti tomuto 
rozsudku probíhá odvolací řízení, které dosud není ukončeno. Komise se však rozhodla zároveň 
předložit návrh právního předpisu pro zavedení faktorů shodnosti.

Zpravodaj vítá, že Komise tímto návrhem právního předpisu hodlá zajistit právní jistotu 
a spolehlivost pro výrobce i spotřebitele. To podle zpravodaje zahrnuje také skutečnost, 
že výrobci i spotřebitelé mohou nadále vycházet z faktorů shodnosti, které jsou již známy 
na základě postupu projednávání ve výborech.

Zpravodaj by rád vybídl k tomu, aby faktory shodnosti byly v budoucnu jasně odděleny 
od odchylek měření, což vyjádřil prostřednictvím pozměňovacích návrhů.

_______

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách 
a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zavedením a následnou revizí 
norem Euro byly postupně výrazně 
zpřísněny požadavky na schválení typu 
týkající se emisí z motorových vozidel. 
Zatímco u vozidel celkově došlo 
k podstatnému snížení emisí celé řady 
regulovaných znečišťujících látek, 
v případě emisí NOx ze vznětových 

(3) Zavedením a následnou revizí 
norem Euro byly postupně výrazně 
zpřísněny požadavky na schválení typu 
týkající se emisí z motorových vozidel. 
Zatímco u vozidel celkově došlo 
k podstatnému snížení emisí celé řady 
regulovaných znečišťujících látek 
zahrnutých do tohoto režimu, v případě 
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motorů ani v případě částic u motorů 
s přímým vstřikováním benzinu, které jsou 
montovány zejména do lehkých vozidel, 
tomu tak nebylo. Proto je třeba přijmout 
opatření k nápravě této situace.

emisí NOx ze vznětových motorů ani 
v případě částic u motorů s přímým 
vstřikováním benzinu, které jsou 
montovány zejména do lehkých vozidel, 
tomu tak nebylo. Za účelem dosažení 
dalšího snižování emisí NOx 
v podmínkách reálného provozu je nutné 
vyvinout prostřednictvím certifikace 
a standardizace přenosných systémů pro 
měření emisí nové technologie. S ohledem 
na postupné zlepšování kvality postupu 
měření a technický pokrok dosažený 
u přenosných systémů pro měření emisí 
by Komise měla každoročně upravovat 
chybovou toleranci směrem dolů, dokud 
nebude dosaženo vysoké míry přesnosti, 
pokud neodůvodní, proč tak nemohla 
učinit.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise na základě vlastního 
výzkumu a externích informací provedla 
podrobnou analýzu postupů, zkoušek 
a požadavků týkajících se schválení typu, 
které jsou stanoveny v nařízení (ES) 
č. 692/2008, a zjistila, že emise z vozidel 
Euro 5 či Euro 6 v reálném provozu na 
silnici výrazně překračují emise naměřené 
v regulačním novém evropském jízdním 
cyklu (NEDC), a to zejména pokud jde 
o emise NOx z vozidel se vznětovým 
motorem.

(4) Komise na základě vlastního 
výzkumu a externích informací provedla 
podrobnou analýzu postupů, zkoušek 
a požadavků týkajících se schválení typu, 
které jsou stanoveny v nařízení (ES) 
č. 692/2008, a zjistila, že emise z vozidel 
Euro 5 či Euro 6 v reálném provozu na 
silnici téměř ve všech případech výrazně 
překračují emise naměřené v regulačním 
novém evropském jízdním cyklu (NEDC), 
a to zejména pokud jde o emise NOx 
z vozidel se vznětovým motorem.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V důsledku toho vyvinula Komise (5) V důsledku toho vyvinula Komise 
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novou metodiku pro zkoušení emisí 
z vozidel v podmínkách reálného provozu, 
tedy zkušební postup pro emise v reálném 
provozu. Zkušební postup pro emise 
v reálném provozu byl zaveden nařízeními 
Komise (EU) 2016/42718 a (EU) 
2016/64619; následně byl převzat do 
nařízení (EU) 2017/1151 a dále zdokonalen 
nařízením Komise (EU) 2017/115420..

novou metodiku pro zkoušení emisí 
z vozidel v podmínkách reálného provozu, 
tedy zkušební postup pro emise v reálném 
provozu. Zkušební postup pro emise 
v reálném provozu byl zaveden nařízeními 
Komise (EU) 2016/42718 a (EU) 
2016/646; následně byl převzat do nařízení 
(EU) 2017/1151 a dále zdokonalen 
nařízeními Komise (EU) 2017/115420 a 
2018/183220a.

__________________ __________________
18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 
10. března 2016, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6), Úř. věst. L 82, 31.3.2016, 
s. 1.

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 
10. března 2016, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6), Úř. věst. L 82, 31.3.2016, 
s. 1.

19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 
20. dubna 2016, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 
26.4.2016, s. 1).

19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 
20. dubna 2016, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 
26.4.2016, s. 1).

20 Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 
7. června 2017, kterým se mění nařízení 
Komise (EU) 2017/1151, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování 
typu motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla, kterým se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nařízení Komise (ES) 
č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 
č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) 
č. 692/2008 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde 
o emise z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel v reálném provozu 
(Euro 6), Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708.

20 Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 
7. června 2017, kterým se mění nařízení 
Komise (EU) 2017/1151, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování 
typu motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla, kterým se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nařízení Komise (ES) 
č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 
č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) 
č. 692/2008 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde 
o emise z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel v reálném provozu 
(Euro 6), Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708.
20a Nařízení Komise (EU) 2018/1832 ze 
dne 5. listopadu 2018, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nařízení Komise (ES) 
č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 
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2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek 
a postupů schválení typu z hlediska emisí 
pro lehká osobní vozidla a užitková 
vozidla, včetně zkoušek a postupů 
týkajících se shodnosti v provozu a emisí 
v reálném provozu, a za účelem zavedení 
zařízení pro monitorování spotřeby paliva 
a elektrické energie (Úř. věst. L 301, 
27.11.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (EU) 2016/64621 zavedlo 
data použitelnosti zkušebního postupu pro 
emise v reálném provozu, jakož i kritéria 
souladu pro emise v reálném provozu. Za 
tímto účelem byly použity faktory 
shodnosti pro jednotlivé znečišťující látky 
s cílem zohlednit statistické a technické 
nejistoty v měřeních pomocí přenosných 
systémů pro měření emisí (PEMS).

(6) Nařízení (EU) 2016/64621 zavedlo 
data použitelnosti zkušebního postupu pro 
emise v reálném provozu, jakož i kritéria 
souladu pro emise v reálném provozu. Za 
tímto účelem byly s cílem zohlednit 
statistické a technické nejistoty v měřeních 
pomocí přenosných systémů pro měření 
emisí (PEMS) zavedeny faktory shodnosti 
pro jednotlivé znečišťující látky a použity 
samostatné hodnoty chybové tolerance. 
Tím by se měl jasně oddělit faktor 
shodnosti (CF=1) od chybové tolerance 
dané technickým zařízením.

__________________ __________________
21 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 
20. dubna 2016, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 
26.4.2016, s. 1).

21 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 
20. dubna 2016, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 
26.4.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dne 13. prosince 2018 vynesl (7) Dne 13. prosince 2018 vynesl 
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Tribunál rozsudek ve spojených věcech T-
339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkající se 
žaloby na neplatnost nařízení (EU) 
č. 2016/646. Tribunál zrušil část nařízení 
(EU) 2016/646, která stanovila faktory 
shodnosti používané k posuzování souladu 
výsledků zkoušek emisí v reálném provozu 
s mezními hodnotami emisí stanovenými 
v nařízení (ES) č. 715/2007. Tribunál 
shledal, že tyto faktory shodnosti může 
zavést pouze normotvůrce, protože se 
dotýkají podstatného prvku nařízení (ES) 
č. 715/2007.

Tribunál rozsudek ve spojených věcech T-
339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkající se 
žaloby na neplatnost nařízení (EU) 
č. 2016/646. Tribunál zrušil část nařízení 
(EU) 2016/646, která stanovila faktory 
shodnosti a hodnoty chybové tolerance 
používané k posuzování souladu výsledků 
zkoušek emisí v reálném provozu 
s mezními hodnotami emisí stanovenými 
v nařízení (ES) č. 715/2007. Tribunál 
shledal, že tyto faktory shodnosti 
a hodnoty chybové tolerance může zavést 
pouze normotvůrce, protože se dotýkají 
podstatného prvku nařízení (ES) 
č. 715/2007. Proti tomuto rozsudku bylo 
podáno odvolání.

__________________ __________________
22 Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 
2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles 
a Ayuntamiento de Madrid v. Komise, T-
339/16, T-352/16 a T-391/16, 
ECLI:EU:T:2018:927.

22 Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 
2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles 
a Ayuntamiento de Madrid v. Komise, T-
339/16, T-352/16 a T-391/16, 
ECLI:EU:T:2018:927.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tribunál nezpochybnil technickou 
opodstatněnost faktorů shodnosti. Z toho 
důvodu a vzhledem k tomu, že v současné 
fázi technologického vývoje stále existuje 
rozdíl mezi emisemi naměřenými 
v reálném provozu a emisemi naměřenými 
v laboratoři, je vhodné doplnit faktory 
shodnosti do nařízení (ES) č. 715/2007.

(8) Tribunál nezpochybnil technickou 
opodstatněnost faktorů shodnosti a 
chybových tolerancí. Z toho důvodu 
a vzhledem k tomu, že v současné fázi 
technologického vývoje stále existuje 
rozdíl mezi emisemi naměřenými 
v reálném provozu a emisemi naměřenými 
v laboratoři, je vhodné doplnit stejné 
faktory shodnosti a také chybovou 
toleranci u přenosných systémů pro 
měření emisí (PEMS) do nařízení (ES) 
č. 715/2007.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní 
hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního 
postupu pro emise v reálném provozu, 
měla by být kritéria souladu pro emise 
v reálném provozu zavedena ve dvou 
krocích. V prvním kroku by se měl na 
žádost výrobce použít přechodný faktor 
shodnosti, zatímco jako druhý krok by se 
měl použít pouze konečný faktor 
shodnosti. Komise by měla konečné 
faktory shodnosti přezkoumávat 
s ohledem na technický pokrok.

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní 
hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního 
postupu pro emise v reálném provozu, 
měla by být kritéria souladu pro emise 
v reálném provozu zavedena ve dvou 
krocích. V prvním kroku by se měl na 
žádost výrobce použít přechodný faktor 
shodnosti, zatímco jako druhý krok by se 
měl použít pouze konečný faktor 
shodnosti. Komise by měla chybovou 
toleranci podrobovat každoročnímu 
přezkumu s ohledem na technický pokrok 
u motorových vozidel a u přenosných 
systémů pro měření emisí (PEMS) a 
zahrnout do budoucích legislativních 
aktů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Aby nevznikla právní nejistota, 
pokud jde o schválení typů vozidel, která 
byla udělena od 1. září 2017, ale také 
o budoucí schvalování typů, je naprosto 
nezbytné znovu zavést všechny faktory 
shodnosti a chybové tolerance, které už 
byly přijaty dříve, a to beze změny celkové 
hodnoty, zejména vzhledem k tomu, že 
výrobci svá vozidla navrhují 
s přihlédnutím k postupu měření emisí v 
reálném provozu, který už byl schválen. 
Při úpravě chybové tolerance směrem 
dolů by měla Komise přihlédnout 
k normám, které přijal Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN) v případě 
standardního postupu při posuzování 
nejistoty u měření v reálném provozu, 
pokud jde o plynné emise a emise částic. 
Komise proto pověří výbor CEN, aby 
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vypracoval výkonnostní normy pro 
systémy PEMS s cílem určit individuální 
chybové tolerance těchto systémů. 
Předtím, než dojde k uplatňování této 
výkonnostní normy, by Komise měla 
každoročně přehodnocovat tyto hodnoty 
chybové tolerance a aktualizovat je pouze 
v případě, že dojde ke zdokonalení měřicí 
technologie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 
revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; opatření 
nezbytná k uplatňování povinnosti 
výrobce poskytovat neomezený 
a standardizovaný přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla; a o přijetí 
revidovaného postupu pro měření částic. 
Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat 
změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem 
úpravy konečných faktorů shodnosti 
směrem dolů za účelem zohlednění 
technického pokroku v oblasti přenosných 
systémů pro měření emisí a přehodnocení 
mezních hodnot pro hmotnost částic 
a zavedení mezních hodnot pro počet 
částic. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci své přípravné činnosti vedla 

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 
revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; Přenesení 
pravomoci by se mělo dále týkat změny 
nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem 
úpravy hodnot chybové tolerance za 
účelem zohlednění technického pokroku v 
oblasti přenosných systémů pro měření 
emisí. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci své přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména aby byla 
zajištěna rovná účast na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci, měly by 
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odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména aby byla 
zajištěna rovná účast na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci, měly by 
Evropský parlament a Rada obdržet 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
členských států a jejich odborníci by měli 
mít systematicky přístup na zasedání 
expertních skupin Komise, které se 
vypracováním aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

Evropský parlament a Rada obdržet 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
členských států a jejich odborníci by měli 
mít systematicky přístup na zasedání 
expertních skupin Komise, které se 
vypracováním aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních 
hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro 
účely určení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6 uvedenými v příloze I 
tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během 
platné zkoušky emisí v reálném provozu 
vydělí příslušným faktorem shodnosti 
stanoveným v příloze I tabulce 2a. 
Výsledek musí být nižší než mezní hodnoty 
emisí Euro 6 stanovené v tabulce 2 
uvedené přílohy.;

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních 
hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro 
účely určení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6 uvedenými v příloze I 
tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během 
platné zkoušky emisí v reálném provozu 
vydělí příslušným faktorem shodnosti nebo 
součtem platného faktoru shodnosti a 
chybové tolerance stanovených v příloze I 
tabulce 2a. Výsledek musí splňovat mezní 
hodnoty emisí Euro 6 stanovené 
v tabulce 2 uvedené přílohy.“;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby 
konstrukční části, které by mohly mít vliv 
na emise, byly navržené, konstruované 
a namontované tak, aby vozidlo při běžném 
použití vyhovovalo tomuto nařízení.;

1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby 
konstrukční části, které by mohly mít vliv 
na emise, byly navržené, konstruované 
a namontované tak, aby vozidlo při běžném 
použití vyhovovalo tomuto nařízení.“; 
Výrobce rovněž zaručí spolehlivost 
zařízení k regulaci znečišťujících látek a 
zaměří se na snížení rizika krádeže těchto 
zařízení nebo manipulace s nimi.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 14a za účelem přijetí 
následujících opatření na základě 
výsledků programu EHK OSN pro měření 
částic, realizovaného pod záštitou 
Světového fóra pro harmonizaci předpisů 
týkajících se vozidel, aniž by byla snížena 
úroveň ochrany životního prostředí 
v Unii:

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 14a, pokud jde o:

a) změna tohoto nařízení za účelem 
přehodnocení mezních hodnot pro 
hmotnost částic a počet částic uvedených 
v příloze I;

a) změnu tohoto nařízení za účelem 
úpravy hodnot chybové tolerance 
uvedených v příloze I tabulce 2a s 
ohledem na technický pokrok, a to 
zohledněním technické nejistoty spojené s 
používáním přenosných systémů pro 
měření emisí (PEMS);

b) doplnění tohoto nařízení přijetím 
revidovaného postupu pro měření počtu 
částic.

b) doplnění tohoto nařízení s cílem 
přizpůsobit postupy, zkoušky a požadavky, 
jakož i zkušební cykly používané pro 
měření emisí tak, aby přiměřeně odrážely 
emise v reálném provozu;

Pozměňovací návrh 13
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změnu tohoto nařízení za účelem 
přizpůsobení konečných faktorů shodnosti 
pro jednotlivé znečišťující látky 
uvedených v příloze I tabulce 2a 
technickému pokroku.;

b) změnu tohoto nařízení za účelem 
úpravy hodnot chybové tolerance 
uvedených v příloze I tabulce 2a s ohledem 
na technický pokrok, a to zohledněním 
technické nejistoty spojené s používáním 
přenosných systémů pro měření emisí 
(PEMS);

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) V článku 14 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
5a. 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 tolerance 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.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1
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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 CFpollutant-final 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(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 + tolerance, 

přičemž 
tolerance = 

0,43

1 + tolerance, 
přičemž 

tolerance = 0,5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1 + tolerance, 
přičemž 

tolerance = 
0,5 

(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 zajišťují technicky bezchybný přístup k 
hodnocení nejistoty měření emisí v reálném provozu s ohledem na měření emisí plynů (NOx) a 
počtu částic, s cílem stanovit normu pro systémy PEMS.
(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 vyjádřenými jako součet cílové hodnoty výkonnosti vozidel z hlediska emisí a 
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technických nejistot spojených s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS), tj. 
chybová 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.“
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