
Informační tabulka pro rozhodnutí o schválení jednotlivě dovezeného automobilu z hlediska emisí nečistot ve výfukových 
plynech podle § 34 odst. 3 písm. d) a § 35 odst. 2 písm. b) zák. č. 56/2001 Sb. ve znění zák. č. 175/2002 Sb. pro automobil,  

na který nebyla vydána homologace ES typu vozidla. 
 

Směrnice EHS/ES1,a předpisy EHK OSN2,, které stanovují limity emisí nečistot ve výfukových plynech 
automobilů, a které se v technické praxi nazývají normami EURO 2 nebo EURO 3 nebo EURO 4 nebo EURO5. 
plní EURO 2 
 plní EURO 3 
 plní EURO 4 

Skupina vozidel 

 plní EURO 5 

osobní automobily 
kat. M1 s největší 
povolenou hmotností 
do 2,t a obsaditelností 
do 6 osob 

 
83.03-B a C 
94/12/ES 
96/44/ES 
96/69/ES 
98/77/Es 
 

osobní automobily kat. 
M1 s největší 
povolenou hmotností 
do 2,t a obsaditelností 
nad 6 osob 

    

osobní automobily 
kat. M1 s největší 
povolenou hmotností 
nad 3,5 t 

83.04-B a C 
96/69/ES 
98/77/ES 

 
49.02-B 
91/542/EHS-B 
96/1/ES-B 

83.05-A 
98/69/ES-A 
1999/102/ES-A 
2001/1/ES-A 
2001/100/ES-A 
2002/80/ES-A 
2003/76/ES-A 

 
49.03a .04-A 
1999/96/ES-A 
2001/27/ES-A 

83.05-A 
98/69/ES-B 
1999/102/ES-B 
2001/1/ES- B 
2001/100/ES-B 
2002/80/ES- B 
2003/76/ES- B 

49.03a .04-B1 
1999/96/ES-B1 
2001/27/ES-B1 

Limity nejsou 
stanoveny, 
připravuje se 
vydání směrnice 
ES i předpisu EHK 
OSN, ktoré je 
stanoví. 

49.03 a 04-B2 
1999/96/ES-B2 
2001/27/ES-B2 

vozidla kat. N1 a M2 
s největší povolenou 
hmotností do 3,5 t 

83.04-B a C 
96/69/ES 
98/77/ES 

vozidla kat. M2 
s největší povolenou 
hmotností nad 3,5 t 

83.04-B a C 
94/12/ES 
96/44/ES 
96/69/ES 
98/77/ES 

49.02-B 
94/542/EHS-B 
96/1/ES-B 

83.05-A 
98/69/ES-A 
1999/102/ES-A 
2001/1/ES-A 
2001/100/ES-A 
2002/80/ES-A 
2003/76/ES-A 

49.03-A 
49.04-A 
1999/96/ES-A 
2001/27/ES-A 

B3.05-B 
98/69/ES-B 
1999/102/ES-B 
2001/1/ES-B 
2001/100/ES-B 
2002/80/ES-B 
2003/76/ES-B 
 

49.03-B1 
49.04B1 
1999/96/ES-B1 
2001/27/ES-B1 
 

Limity nejsou 
stanoveny, 
připravuje se 
vydání směrnice 
ES i předpisu EHK 
OSN, ktoré je 
stanoví. 

49.03-B2 
49.04-N2 
1999/96/ES-B2 
2001/27/ES-B2 

 
Poznámky: 
1) písmeno za pomlčkou směrnice ES vyjadřuje konkrétní položku směrnice ES, v tomto případe stanovené limitní hodnoty emisí nečistot ve výfukových 
plynech automobilu, konkrétně počínaje směrnici 70/220/EHS ve znění 98/69/ES a směrnic následujících nebo směrnice 88/77ES ve znění směrnice 
1999/96/ES a směrnic následujících, písmeno A – určuje emisní limity EURO 3, písmeno B a B1 emisní limity EURO 4 a písmeno B2 emisní limity 
EURO5. 
 
2) odkaz na předpis EHK OSN je v tabulce realizovaný číslem předpisu, číslo za tečkou určuje sérii změn tohoto předpisu a následné písmeno za 
pomlčkou vyjadřuje položku předpisu, v tomto případe stanovené limitní hodnoty emisí nečistot ve výfukových plynech automobilu. 


